
᾿ ΑΡΟΙΙΟΧΠ ΟἸΤΙΕΝΞΙΒ, ΒΤΕΡΗΛΝΙ, 
ΡΑΙΠΑΒΌΙΙ, ΤΗΒΟΡΗΠΙ, ΜΕΠΒΤΗ, 

τ τ ῬΆΜΆΝΟΗ, ΙΟΛΝΝΙΝ, 
τ. ᾿ Ὁ Ὁ ἈΠθπ ας ᾿ 

ΟΠ ΒΟΠΟΙΡΙΑ. 

᾿ ἘΠΡΡΟΟΒΑΤΕΜΝ ὩΟΘΆΒΕΝΌΝ, 
͵ εἰ , Ἕ 4 πο κΑ τς 6: Ἕ 

2 

ΦΟΘΙΟΙΒΌΒ ἢ155. ΨΙΝΘΟΒΟΝΈΝΕ. 
ΜΕΒΙΌΓΑΝΕΝΒ. Εἰπῦ 

ἹΠΗΠΟΒΡΑΤΗΣΗ 
ἘΡΙΌΤΈ 

ἘΠΙΡΕΕΙΟΙ͂ΘΒ ΒΕΙΝΗΟΙΌΥ͂Β ΠΙΕΤΖ 
ΝΙΘα, οἱ. ἢν. Ῥοοίοτ,, τηραϊοῖηδθ Ῥγδοίϊσδθ ἴῃ Λοδάοπῃ 
-Ιτυβθογάῃ ΑἸΡοσίίηα ῬΥΟΐθββου ἘΣ γδουαίηδυῖμβ, ποβοσοιοῖῖ, 

αποὰ 101 εβί, ΟΠ ἴσο. τηραΐσαθ ππης ρτδοίθοίαϑ. φδὰ- 
Ῥείυτ ρδτίῖ5 ἘΘΡΉΟΠΠΙ ΡΔΙΔθορο δη86 δἰυβαπο 

εὐ ΒΟΒαΣθΙΟΥαπι ΔΙΟ Δίου. 

ΨΟΙΜΕΝ ΒΕΟΠΝΌΤΓΜΝ, 

ΒΠΘΙΜΟΝΤΙΗ ῬΕΌΘΒΒΟΕΌΜ 
ΓΑΡᾧ ἅ. ἘΕΒΑΤΕΕΒ ΒΟΉΝΤΕ ΑΈΘΕΈ. 

τ ἩθΟσΟΧΧκῖν. εν 



Ν 

δ᾿ 

ιἴουα ΒΟ πο ογαπι ἴπὰ ΠΠρροξτγδέοπι οὐ Θ'ἰδἰοπίπι, δὲς 
ΕΥΘ πιθηβιθὰβ Ἰηίογροβιίβ, ἰδηάθηπν ἴῃ ρμδ]ϊουτα ργοάιἧ 

νοϊαπιθη, ᾳυοά ποὴ ἔθη ἀΐα βὰν ῥγεῖο βυάδεβεί, πἰδὲ 
τοοτίθ οθαὶ ἱπορίπαία, πιδάϊοί ρα Π05 οἷδΥἐββὶπιῖ, Βο!0: 

186 οἰϊπΐοδθ δηἐἰβελεῖβ, τ. ἘΠβποτῖ, τϑϊθδεϊουῖβ ρϑύτιθ 

ὉΘΙΒΟΓΙΒ. ΠΠΠ, ααοοῦιι ΒΟΥ οδἰοάδοϊπε τηδηβ65. δὲ δαγὶθ. 

Οἷλοϊοῖβ βοσυπάϊβ ρογθηϊθ δὲ διωοῖεῖθο υἱοῦ ]0 ἔαὶ φοπ- 

Ζυποιβδίπαβ, δὲ ᾿ηβεϊεμεῖο δ ϊοὰ δὲ δαχοϊπἰβίγϑεϊο ο]1- 

εαἰοῖ ποβοάοομὶ ΡΓΟ ἐβιροτθ ταὶ 5011} ρϑϑθηΐ δομηχηἶββδθ; 

᾿ Ῥνδοίθίθα τηϑρηΐ ργοχίταδ δϑβέδεϊε οαϊογὸβ δία ἴω80: 

᾿ία οὐ υδᾶάοπι ἐδπηροβίδιβ βίο δἐαβ Βοιαἑηῖδι5. ποβέγδεϊθυθ 
ἰοὐ ἐδηῃίοβαμο ᾿ηῆἤϊκογαπί πιοσροϑ, αἵ, ἔγρβο δέ ΘΓ ΡΥ ΔΙ, 

οὐ Δθἀοιη!η8}}, ὩχονὈ}}115, ΡῈῚ ἀσθοῖα 0566 ἸΔέθα π8΄ 5Τα8- 

ΒϑὨΕ1θι5, Πογᾶγαμι ἀ]ἑααοί βυρδθοίναγυτι οὐδ νἱχ δ πᾶ. 

να ἀαϊάδηι (ἰτδδοοσαπι Αβοϊορίδααταμλ ομογαβΊβ πλ11πὶ 

ΒΌΡΟΥαΥθἑ σοηδβθογδη δ, 



: ἵν. 

᾿ΡΡΑΪΙΔαϊα 5. 

Οοχρίοοίαν δἰίογυτα. νοϊαπιθν ῬΥΠΩΟ 50 0}14 ῬΔ118- 

- αἷ:, 1δ γ οΒορ Ἰβίβθ ΑἸοχϑηάγιηϊ, 3π βοχίσπι ἩΠρΡΡοοΥδί15 

ἀ6 τιον δῖθ. ρορυϊατῖθυδ Ἰθγυτα, αὐδδ σγάθοθ.. 6586 δαϊίδ 

ἴῃ ἴηαῖοθ βοπῖ ψοϊυτηϊπῖ5. ΟΠατέοε οαϊί:οπὶ5. ΕΠ ρροογα- 

ἐἰδ οἱ (σδίθηι ἀἱουπίαν αὐΐάθμι, δὲ ποι Ἰεραπέυν (ῇ, 

Ῥα Ια, ἀρ ΤοΡν18. δα, ββουπᾶγά. ρυδοί). Τέδᾳιθ ργυῖπαῦμι 

- βύβοδρ 2|18 5118 μ1ο ἰδραπίατ,, ααδὲ ἔ,δἰ1ο Ταπῖπβ Ῥδυΐα5 

Οτάββϑυβ ὃσΣ ἱπίθρυϊοτθ πιοῖβ σοαϊοῖθυβ δτῸ τηϑηυ βου ρίο 

ἦδιν ἄϊα ἀοπανούδί. ϑΘροίϊο Θηΐτη ββοιηᾶδ, Βυΐαβοο οοπι- 

Τα θ μία δὲ δίασού οδριία (Ρ. 88. 6 Ξαα. 6. ποδί) ργϑᾶθδθ 

ἴῃ πιοῖβ ἀρτῖθ πο οχίδηϊ, αὐδὸ ἰαίπθ. Βδσυμάστῃ Οταβϑὶ 

γογείομοπι ΘΌΥΑΥ, ἐπηργηπηθηῖα,. Αἰαπο τᾷ αὐτάδιῃ ὁδι- 

586 τὰδἢϊ ἔμ556 υἱάοίαν, οὰν Ομδτίογιυβ. ἤυπο ΡΠ α1 

οοτοϊπιθηίατίηηῃ 6 σοᾶϊοα Ῥαγιϑίθπβὶ 3295. 0 ΘαΙ οΥ, 

Τιλουπᾶθ δαΐτν τηϑῆοταβ ΠῸπ δοά θπ διδοοῦμα ΔθΘΥΘ 

αὔτη δηϊπηδάγογίοτοί ΟΠαγίογίαβ, ἱπέθρυση δαδπυο 

Ἡθτυτω ϑταθοστι βϑοῦπι ἔγΞ σου Οδέμτη, ξογίδββὶβ βδὲ. 

ἢαδθΕ ρϑγβαυδϑῦτῃ. Ἐαπυξάθ ψΈΓῸ, αδπέθπι Την ΘΗ, 

φαϊαϊ, Ζυίατο δαἀϊίον!, σαὶ ἔδπι {6 11οἱ δβθθ οοπίϊηροί, αὖ 

ἡπέορτυτα ϑδιρποὶ (υἱ4, 1. Ρ. 39, 40.) ἰἰδτατι. ἰάπάσπι 

ἀείεραί, σταίυϊαθυπάυβ, (πυοέσθποί δοοιτμθύ ΘΟΏΒΡΟΧΣ - 

ποτα ἘΔ}1Δ 61] οι πίδυξοτητη σοαϊσε5, δα πηυτῃ Ὁπι- 

τ 65 δ᾽ υδάθη βυπὸ Ὀγοβαρίδθ, 6ὁχ δοάϑθιῃ δυομεΐγρο ἐἰγδη58- 

᾿ ΒΟΠΡΏ. (ὐαῖσο5. ψοῦὸ 1} 411861}, 4005. Θγο]αίαν!, μὲ. ϑδαηΐ: 

Ἵ. Θοᾶοχ Τιαυτεηίΐδπυβ ]αί, ΤΠ, ΧΥ, ςοᾶ, 22. οἶδῖ- 

᾿ ἐδαθῖ, 5800. ΧΥ, 

2, Οὐάοχ Τιδαγοηίϊοπυβ ῬΙαί, ΤΙΧΧΥ. ἐο. 21. ΤῈ ΘΠ] - 
Ῥγδηδβοθαβ. 5860. ΧΙ, αἱ ἐγαριποπέσπι Βοχαπι βομο-. 



ΟΝ 

“ΠΟΥ διαθοί, οΥ . 101]. δ. ποϑέύ, 26 ἢΐξ ἀσύμας 
οοὐαϊοῖθαβ νἱἂθ Βαπάϊπίαπι. ἘΣ 

Ῥ Οοάοχ θὲ ἘΠ οὶ Β. 118. θοπΙ δ γοΐπαδ, 5 βᾶδο. ΧΊΝ, 
 θιηρίῃδ μοί 5 1603 ἃ Αὐοβίορίβοορο ἀπ 

ἴῃ 400. ϑαπέ: Ῥδποᾶ οχ ΠΙρροογαδίθ, ποδαπὸν δεῖ. εἶναε 
τὸν μανϑάνοντα τὴν ἰατρικὴν τέχνην -- Ἡϊρροοταίς νό- 
μος --- ὅρπος ---᾿“φορισμοὶ τοῦ ἹἹπποκράτους γραφέντες 

“παρὰ Θεοφίλου Πρωτοσπαϑαρίου χαὶ ἐπὶ τοῦ χρόνου 
᾿ τρίτου μετὰ τῶν σχολίων αὐτῶν -- ῬΑΙΔΑῚΣ 6. Π0}18 ἴπ 
ΥἹ. Ἐρίάθηι. Ηϊρροογαί5. ἔδυυτι -- ἘΠ ρροοθγαίϊβ Ῥεορ- 
Βοδέϊοὶ βϑούϊο βυῖπια σάπι ρᾶποϊβ βοῃ 1115 --- ἐκ σοῦ 
'περὲ φύσεων --- ἐκ τοῦ περὲ φαρμάκων Ἱπποκράτους 
-- Ἐρίἰβϑέοϊδο. Ἡἐρροογαίῖθ᾽ --- ἐκ τοῦ κατὰ τὸν π- 
ποκράτην ὅρκου καϑ' ὅσον οἷόν τε Χριστιανὸν ὀμόσαι 

-- αμιάβοθηὶ θοῦ 46. γοπιθατ5 ρυτραπέϊθυβ, τοι εξ- 

ἴὰ5 ἤπθ --- βοηϑήματα διάφορα συλλεγένξτα ἀπὸ δια: 
Ν 

φόρων ῥίβλο: ν᾿ ἰατρικῶν, Σ 

4, (οᾶοκ Ῥανίϑἰθπϑῖς 2295. οματίασουθ, Το] οτΐδηο- 136. 

ταθηβὶβ, βᾶθο. ΧΎΣ, ἔδυμια ἡματί, σχόλεα τῆς ἕκτης 

ἐπιδημίας ἀπὸ φωνῆς Παλλαδίου σοφιστοῦ. εδὶδε. 

τδηΐαν 56 Β0}1α ἴῃ βοουπάδηι βϑθοίϊζοπομν ἐγϑθο. 

δ. Οοάοχ Εὐγθῖηα5. (ἢ ΡΙΒΙ οέμεοα. Ν᾽ αἰΐοβδα) ὅά. ζαθμι- 

δγδηπδοθιβ, β8θο, ΧΊΤΙ, ἕοσγιθα απᾶεί, ἘῸ}115. φοπβίαξ 

118, ὙΠΕΘΒΗΗΣ ΒΟ Πο11ἃ 1 ΑΡΙΙΟΓΙΒ:η08. [ο].. 49. Σχό-" 

λια τῆς ἕχτης ἐπιδημίας ἀπὸ φωνῆς Γαληνοῦ ([) σο- 

φιστοῦ. ϑυπὲ  ῬΑΙΠΔαΙ1, [0]. 96. Ἡ!ρροογαίϊβ Ῥτοβηοβ- 

{ἰοοπ, [0]. 104. ΕΠ πα θη δρ᾽ βίοϊδο δ υδ] τδμάστῃ. 

6. (οᾶοκ Ἐβδουϊα]δηδίε όσα! ΨΈῈ. ποιοὶ 1. οοᾶ, 8. 

ομαγίασουθ, ὁχ διθποίμοοα Ὁ). Ῥίορο ἄς Ῥῆοπάοζα, 



τ ρΆ66. ΧΥΊ. Ζουυλδ τα χίτιδ, 201: 368. Οπιπϊᾶ δὰ ἴπ- 

βυπὲ ἰὴ Βοο οοάῖοθ, φπδδ ἰῃ οοαϊσθ, ΑἸηρτοβίδμο Β. 113. 

δἀάϊίο ροξέ Ῥα]δα ΒΟΒ Πα, Ατδίαθο σαρρϑᾶοσα ᾿πᾶθ 

ὃ; 01, οοὐτοῖβ 162. υδᾳαὸ δὰ ἥπθη. Μίοπάοζα, ΕΠ8- 

Ῥαπίαταπι ἀρ Ὑεπείοβ Ἰοσαίμβ, Π 00 ΔΡορταρἤππι 6 

οοἄϊοα οἴϊπι Ὑ ὁποίο, πᾶης Ἀπιρτοβίαμο (Β, 113.) ἔτδπβ- 

βογιδοράσμι σαγανἧξ. : 

126 ῬαΙδατ ᾿αοίδέθ ραξεμι αμποί. Ὑι846 Βεογπδγὰὶ 

Ῥταθίαέϊοπεηι δᾷ ῬΑΠΔΘΙΙ ΠΙΒΘΙ]απι ἄς. ἐεδτέθαβ, ἀυὲ ἴῃ 
Ρααβ ΠρΥῖβ Βέθρθδηὶ ϑαοίοῦβ. ργᾶθ 56. ἴδ πΟπΈθῃ. 

Βερέζηο ϑοίανονο βδθοῦϊο “αυὶ Θὰπι τἱχίβθο δεβουθυδϑέ, 

ΠῸΠ ἰΐα ταυϊέατη ἃ ὕογβ φοπ]δοίανα ἈΡΘΥΤΆΤ6 ΤῊΣ ν᾽ ἀδπίατ. 

Ῥγδοίον ῬδΠδάὶὶ βοβοῆδ ἐπ Ηἱρροοταίβ Εἰ ρίάοιη, βεχέσμι 

ἩθτΌπι δὐαδᾶοπιᾳαθ Ἰθνατα. 66, ἐγαθέυτθ εὐ βσυπορεῖπ ἂθ 

ΟΡερεῖθυ5 Θαπία!δίηυς. ῬΑΠΔΔῊ ΒΟΒίΡῚ βοβο α τπ ἘΠΙΡΡο- 

ΟΥ̓Δ ΙΒ Ἰδτατα ἀ6. γροῦθῖβ. δουΐξ5 Ὁ ομθί 5. δά οσχίδυο, 

56 ἃ ΗΠ ἀοοέΐδβ 1ηξο!]οχῖββ τεΐοσέ. Τσο σϑτο Βυῃ- 

᾿4ύθηι 860 ΒΟΠ ΟἿ νἱ4ϊ, Εκίαπέ δπέθηο ἘῬΡΔ 861 βομο- 

ἴα ἴὰ Θαῖθαὶ δύση ὅ6. βεοία ἴπ (αῖςο Τιαυτοπέϊαπο ᾿ 

ῬΙαί, ΤΙ ΧΈΨ. 11. Βοιιδγοῖμο, 12 μι. (Γαληνοῦ τὸ περὶ 

αἱρέσδως, σχόλιρ, πὸ: φωγῆς Παλλαδίου.), αὐδ6 οὐταΐββομι, 

151 ΠΌΤ Ά τη το ἀοβ  ββεηπθι οὐ ἐθιαρογατῃ ἐπἼαγξα ἐπ }Ρ1551- 

Στ 6556 δ πη δ ἀνουῖῖοβθιι. ξα60 ΒΡΟΡΥΒΡΒΌΤΩ 181) ἱποῖιοδ- 

ἐπ; ἄοποο τα τογθπι ται Τπυθηΐββθη, Ξοροόβάθγδῃ, Θαοος 

Θσμτα ̓Τποΐυτα ΠΟΝ. 516 ἐβίθα!θ 1 ϑαγθ πὐΐδηῦβ ΠΟΥ τ ΒΟΒΟΪΤΟ- 

ἙΠΠ απΐουδ ΒΌΡΘΕΘΒ86 ν᾽ ἀεδίαν σοίοχ, 8111 ν᾽ θδπί, τα ΟΣ 

Ὧσο 1ὅτὸ βοΐο Βαθοβοδοῖϊδ εἄθγθ δυσοδπί. Μέο] ϑβέπιηῃ οἱ 5ρ1- 

ἈΟΒΌΤΗ 5886 δεῖ ποροίϊαπι, αποα ᾿ῃ Βογδηὶ ΡΠ 6611} οοὐύϊοα 

Θὲ ρ50. ρϑββϑίπιο Ἔχβουίδεπᾶο ἴρ56. 8ΙΠαυδπάο βαβοθρὶ, 

ααοπίαπη Θογδηΐ ὧδ υίθ οὐϑέβιγιοῖα δὲ ὧβ τιουθὶβ τὰ }- 
δε, προσ δὲ σϑδὴβ δὲ νϑυθῖσ. ἔ1θ βομοΣἦθ ἴοησα δμίο- 



ν 

φοἢαὲ ἰδ έϊᾳαθ ἰΔΡΟσὶβ δίάαθ ὁρδιᾶθ ρ δέϊαμη ται τα μας 
51. ἀἰξαἰδδίπηιπ., Σ 

Ἐ Ῥα δάΐο ξορμἰδία. ΕΓδιοπτθιαμ" περὶ βοώσεως χαὶ 

πόσεως οεὶ Ἐϊονεπέϊδα ἱπ 1) οοάϊοε Τιαυτεπέδηο ΡΊαΐ. 
ὩΧ ΧΙ, 2. τιριργϑῆδοθο, 5866. ΧΙΣ, ἔοντρᾶ αυατέ; 

Θυῤάᾶ. ὨΘ5610 6 Χ: 400. Βα δάιϊς. ΘΡΕΕΕ ἀρρτοτορέαμι δ 

δόογο Πδοέ. 

32 Ξ ς ,.-. Ε - Ξ εξ: ξ "Ἔν τῶν Παλλαδίου σοφιστοῦ πεοὶ βοώύσεως 

5 ᾿ς καὶ πόσεως. 

. Δεῖ εἶδέ ἔγαι ὅτι τὸ. στόμα δεξάμενον τὴν τροφὴν μα-: 

ϑᾶται αὐτὴν καὶ τέμνει καὶ καταλεαΐνει ὑ 60 001. ὀδοῦσε 

καὶ παραπέμπει τῷ οἰσοφάγῳ. ὃ δὲ οἰσοφάγος μέσος 

κεῖται τοῦ τὸ λάρυγγος καὶ τῶν σπονδύλων, διαδέχεται 

δὲ αὐτὸν τὸ κύτος τῆς γαστρὸς; ἔν ᾧ τὰ σιτία περιερχό- 

᾿μενὰ σπιξντεται χαὶ χυλοῦται" εἶτα χατὰ διαφορῶν. εἷς μίαν 

ἐεταβάλλετει ἰδέαν. ἰδέα δὲ τῆς γαστρὸς λευκὴ ἔστε.. 

διὸ χαὶ ὃ χυμὸς ὃ ἀπὸ τῶν σιτωδῶν λευκός ἔστε, μετὰ 

δὲ τὴν 7οὐτέῦς ξστὲν ἢ καλουμένη δωδεκαδάπτευλος. ἔπ-- 

φυσις, ἥτις ἔκ τοῦ κατὰ τὸ μῆκος. μέτρου τὴν προσηγο- 

ρίαν ἀπείληφε. ταύτην δέ τινες μὲν ἐνόμισαν εἶναι μέρος 

τῆς γαστρὸς, τινὲς. δὲ τῶν ἐντέρων, καὶ οὗτοι μᾶλλον 

, , ἀληϑεύουσι. τ δὲ τὴν δωδεκαδάχτυλον ἔότιν ἢ καλου-᾿ 

Ῥω νῆστις, ἣ καὶ ἐκλήϑη νῆστις διὰ τὸ πλῆϑος τῶν εἷς ᾿ 

αὐτὴν ἐμβολλουσῶν ἀγγείων ἥτοε φλεβῶν, ἀνελμουσῶν 

ἰπαρτκουτο  αππελαειρταν 

ΤΥ ρος τς δυΐαῤ εοὐξοῖς 6ϑέ ἐοᾶ: Ῥανϊϑίϑῃς, 2210. Βοπιγ- 

εἴπυρ, 8466. ΧΊΙΥ͂, ἐχαγδέσϑ τηδη1 ἼΠΉΒΕΙΣ ῬΡαμοσδίξ}. 



ΨΙΙ 

αεὶ τὸ ἐν αὐτῇ, ὡς πάντοτε κενὴν αὕτην. εὑρίσκεσθαι, 
ι μηδόλως περιέχουσαν τι. μετὰ δὲ ταύτην ξστὲ τὰ λεπτὰ 

ὄντερα. ἀλλ ποὺς ἂν τούτοις τοῖς εἰρημένοις ἐντέροις 

1) τινές εἰσιν" οὐ γὰρ οὐ. χατ' εὐϑείαν κεῖνται. μεταξὺ 

τῶν ἑλίκων τούτων ἐστὶν οἷον ὑμενώδης τις ἅμα καὶ πι- 
᾽ ες - ν ΑἹ - Ξ μδλώδης οὐσία, ἢ καλεῖται ἐπίπλους, ἐφ᾽ ἣν ἐποχοῦνταν 

ε Ὁ», 9 Ἐς ’ [4] , , 3. κα 
αἱ λεγόμεναι μεσαραϊκαὶὲ φλέβερ.. αὖ φέρονταν μὲν ἀπὸ, 

τοῦ ἥπατος, ἐμβάλλουσι δὲ ὀλίγαι μὲν εἰς τὴν γαστέρα, 

πολλαὶ δὲ εἰς τὰ εἰρημένα μόρια. μετὰ δὲ τὰ λεπτὰ ἔν- 

σερα διαδέχεται τὴν κόπρον τὰ παχέα, ἕν οἷς πρῶτον 

μέν ἔστε τὸ τυφλὸν, ὃ πρώτως δέχεται τὴν κόπρον. 

Φ ΟΠ 65. 

Ὁοιιηθηΐανῖ ἰπ ΗΠ ρΡροογδβ ρδγαπι 46 παίαγα ρυοτὶ 

Ζοδητῖβ. ΑΙοχαπάνι πὶ νἱ ἀθηίαν 6556, αὕϊ 6 1η 81105 ΗΕ ρ- 

ΡΟΟΓΑ 5. ΠΡγῸ5. σοι ροβαῖβθθ 560} 0118, ἀϊοίτατ, ῬΑ αὶ 

᾿ δαΐβθθ δθαθάίθια ἐπιρᾶπθ ογθᾶδβ, Οὗ. Ἑδθεῖς. Β, 6. ΧΊΤ. 
Ρ- 687 εἰ 688, Πὲ σοάξϊοε ππῖοο νἱάθ δάϊί. ποδί» ΗΠ. ". 

205, Οοπιπιοπέαγι δαπέ Το ΠΟ, 

ΤΠ ΟΡ ΒΒ, Πδπιαβοΐα5, Βίορ βθδβ, Ἧε- 

Ἰδέξα5. 

Ἐδθτῖο. Β. αν, ΧΈΕ, ν. 648 εὐ βαᾳ. ΤΠ ΘΟ Ρ 1] πὶ 

᾿χῃρθτοιτπ, ῬΓοίοβραί απ βἶνθ Ἀν τα σογοσυπη θα πηπτα 

εὐηἀοπιαπθ πποπδοπαπι δο ΡΒ Ποβορμαπι ἴῃ δίας Οοαά, 
αἀϊοΐίατα. τροσῖο, ΟἸτ βέϊαπαβ Θοείθ ἤαϊύ, αἱ νὰγὶϊθ ἴῃ 

Ἰοοῖβ ἐϊατ ββίπνθ ἐπάϊοδέ νἰχιίαπο αἴγτοα, ἰρροτα Ποτᾶ- 

[11 ἈΒΡΘΓΑΙΟΓΙΒ. -- 

Ἐ) ἔϑεςξβεθ δἰϊαμ ἃ ταί νέάρέυτ, Ἐοχε. χοελότητες, 



ῚΧ 

Ἐοααὰ ὙΠΘΟΡΕΝ ὀραβοῦϊα δρυᾶ Ἑδθτιοΐστα. γϑοδα- 

δἰίαᾳ βἰ!οπίϊο ργδϑίδεθο. ἔὐουθ οπῖσι τὐϊῃὶ οϑέ ΘΟΏΒΙ πὶ 

ἜΠΘΟΡΙΙΙ ἀ086. Βαροιύβαπέ ἴῃ. ΘΟΓΡΟΥΘ τηθᾶϊσοττιπι οΎ86- 

οογαπι, αυοᾶ, αἴγαπι ἃ πὶθ Θοπεϊπυθηάαπι 6586 σθιθοδμέ 

πθόμθ, Ββῖσαύ ᾿ηέον πθ Βϑαίαμιατιιο ποθ] οομῖππι, -4ἱ ρδι- 

10 ροβὲ ρυϊπιππι Βογιπ Θοπιπιδμίδυἰογατη ψοαπιθα οᾶϊ τὺ 

ἴσπι ἀΐθη ΟὈΙ ΒΌΡΓΘΠΉΙΠΙ» οὐδί ρδοΐστη, 80 οι Βογο- 

ἀϊθὰβ. ποηάσπε βατ ΘΟ ΟΡ δοίαβ, ἢ θαυ ΟΡ ΒΕ 

ἄδ Ῥυϊβιθαβ ποπάσηι δταθοα δἄϊίαπι Ῥεῖ. ἰυποὸ δόδηι. 

᾿ ἘΡτῖς. ἴόοο ἰαυἀδί. ὑπόμνημα εἰς τοὺς Ἵπποχράτους 

ἀφορισμοὺς, φοπεπιδθπίαγίαθ ἐῃ Η!ρροονγϑίῖϑ Αρβογίϑπιο- 

οσατα ΠΡ6]105 βϑρέθηι, βαρ ῬΒΙο μοὶ ποιοῖηθ ΤΠ δεϊπθ οαϊ-᾿ 

ἰὰ5 Ῥ ποίϊϊ5, 1549, 8, οὐ βϑρίταβ 1581. 8. ἱπίθγρεοίδ 1,8-᾿ 

ἄονῖοο Θοτντβϑάο ῬΜδμπίυδπο. -- -- ΟὈΒουναθὶβ ἢ ατὰ ἴῃ 

0π0. οοάϊοο ΒΡ ]οἴποοδο δβοβαῦθδα ἐγῖθυΣ ἜΒΘΟΡΒο Ῥτο- 
᾿ ἰοβραΐπαγῖο, ἴῃ δ΄ο Βέδβρῆβπο ᾿Αἰποηϊθηβῖ, ἜΒΘΟΡΙΜΗΙΕ. 

ἀἰποίρυϊο, 46. ᾳὰυο ἱπῆγα, δὲ αυΐ δ. ΘΟμΙπΙοπέδεϊοτα ΠῚ 

ρίαν 8116 ϑὰα ἀπὸ φωνῆς Θεοφίλου. εἶνε 6Χ οτα πιᾶρὶ- 

δεῖ δαὶ ἜΒΘΟΡΒΙ Ἄχοθριέ, -- 

8)86 Βίθρπαπο Αἰδοηΐοπδὶ οἵ, ἘἙδρυῖο, Β. σι. ΧΕΙ, ᾿ 

Ῥ- 6093. εἰ Οοπητηοπίαι. πὶ ΠΡΡ. οἱ (σαΐοι. δαϊί, ποβί, 

1. ργδοῖαί. ρὰρ. ΧΎΤ, 

6. Οοδά. 4πο5 δἀβίθυΐ, νἱᾶθ 11, ν. 226 οἱ 237 εὐ 
οαἰδῖοσοα. Ψιπἀοθοπθηβεβ. (εἰ οπασεπβεπι, Ἐ]Θπολιπ 

Ἰῃπασηογ δ ΠΠ απ. ΠΘΟΡ 1161 δομαμηθῃία νι! σούίουμι 06 

ἴοοο δοιηροποῖθ, ἃ ργδθίδίϊοηβ δ] 1θπὰπὶ οβί, 

Τδαβουειπί Ὧι ἱπίξογρτοίεβ 6 (αΐεδμο δὲ, πὶϑὶ 14}Π|γν οχ 

τ Αβεϊορίο, πόνο πεαπα δἰϊύπᾶάθ πη ποίο ἩΠρροοίδίίβ ὁχ- 

οἱ ἀπδίονα, αὐ 11. ρ, 468, οἰἰαίαν εἰ ρᾷηῖο ρμοϑέ Ρ. 470. 



χ᾽ 

τοῦ παρόντος βιβλίου ἐξηγητὴς παπευραΐαν. ΝΝΌΠιϊπο, Α58- 

ΟἸδρηῖ ποι δάδίίο, Δ ᾳαοίϊεβ [η΄ ΘέδρΠ ΔΒ} οοπιιοπία 5 

ὃ ἐξηγητὴς τοῦ" παρόντος βιβλίου Ἰαυδαίαν, 4805 ΙΌ605 

ΟἸΏΠ65 ΤΘΟΘΠΟΙΟΤΘΠΙ ἩΠΡΡΟοτα 8 ἸπιοΡρ θέαι, ᾿Αβοϊδρίππι 

ἀϊφο, βρεοίατθ Ραΐο. Ἐοτβιίδι ἀαὶ τπ Κβἐερηδηῖ οὐχηηδη- 

᾿ἐαΥῖο ἴῃ ρτορηποβίίοοι βδδρὲυβ ΔΙ σαί γέός ἐξηγητὴς {ὐἱά. 

ργδοίαί. ἵ. ρ. ΧΕ ΧΟ), δὶς ἴάδπι 1ρ58 ἔπους Αβοϊορῖαβ. Ε.6- 

οὰ8 ἄδ ᾿Αβξοϊδρῖο δἰαξείθυβ, υὑδὲ ἩΠῤροοταίθια εχ Η!ρρο- 

ογδία ἰηξογργδίδίαβ εββα ἐδείατ, ἐδὲ ΕΠ. ρ. 458, Ετ ΤΊ θο- 

Ῥἤηυ5 εὐ Βίερμδηαβ ϑορίπο δοῦὰδ ᾿ποβέταθ βαθϑυΐο 

ψιχίββο ογθδππέυν δὲ Βέθρμδπαβ ἀϊδοϊρυϊαβ ΤΉΘΟΡΒΗΝ δ᾽ε- 

απὸ Πθτοτγαμ αὐτοῦ ξαῖθβα ρου ἰδέαν. Θαθδηδβοϊέην αἀπέθπι 

Ὁ μαυὰ Ἰενῖ5. δαδιθιίαίίο, αὐ 1ία τϑῖὰ 56. ποῃ μδθότδ 

οχἰβιποδνοεῖ. Πέστε τη 0680 Θίοριδηο,. τοῖο Τπθὸ- 

ῬΏ1ΠῸ συπορδῖβ ΒΟ ΠΤ ον αταῖῃ ἘΠρροογδίῖβ ΔΡΒΟΥΙΒΙΩ05, 

τς σθαι βαΐαϊ, ἴῃ οοατοεῖθαθ, 4 Ἐεεααθη  ββίτη δΒυπί, δά- 

ϑονιθείαν, ἔπ648 πῤειπιααο βαϊέθτα δυσίογοιη ΔΡ ΒΟΥ ΒΟ 

- ΘΟΙΠ ΘΑ Άγ115. 1Ππδέγαββθ, Πύ Ρτο δ 116. ΤΠΘΟΡ ὮΙ οἱ δαέθηα 

φοτητηθπέδε! Ὀγθυ]Ο 65 Βαπέ, Βἐορ δῖ Β6Π01115, δ᾽ φαϊθὰ5 

6 (οαἀά, ΑἸαρθγόβιδηο οἱ Ἐσβοουὶα  οῃδὶ (υἹά. ΕἸ. ν. 286. 

237.) εὐ ἰπίορτας δἰχαοί Δρδβουΐ ἰδιαοσαμ ἱπίογργοία- 

ἘΪΟΠ6Β εἰ  ταρταθιία ο]αεῖπια 46  θανὶ αἰαῦ8 πἷς δἀϊ- 

αἰ, δὸ᾽ ΤΒΘορΡ τ 5. Βέερ ἴδῃ ἐχρίδπαίΐομθϑ ἔυβϑιοῦθθ ἔῶ 

- ροροπάϊαμπι γοάδρίββο {ἰδὲ νἱάοθιίυτν,. οἱ πὐρατηα 6 

Σ ροταχηθηίατίαιη ΒΘ, εροτῖβι, Βέθρβδηυβ Ἰρὶέαν ᾿ΠΟΒΊΟΥ 

ΤΠοοΡΒΗΙ ποβένὶ ἀἰβοί ρα 5 ᾿δαΐ 80 ἔστ δὲ Θέθρμδηαβ, 

φυἾα5 Ἰοηρίονα βαηύ ἴῃ ΔΡΒΟΥ βπιο5 ΒΟΠ011α, αἴνογβαθ ἃ 

Θ᾽ οτῸ Θίορβδπο » αἱ ἴῃ Οοαά. ἘΒεορΒΙἐϊ δτονίοτίς θοπηι- 

τ χηθπίλυΣ βδθροπιτηθτο ἀϊοίίαν δαοίον. ΜΊΗΙ σοτὸ οοηδίδέ, 

᾿Θέδρμδπυτη, Ῥτεορποβέοξ ἐσαϊθηϊααθ δὲ ΟἸδασοποίῃ Πἰδτὶ 

τπίογργδίοιῃ (Υ οἱ, ἢ. εα. ποβίτ.), οἱ Βέορβδητηι, δρῃο- 

ΙΒ ΟΥ ΤΩ τηςογρ θίθμι (ἐξ ταρτιθηία Ὑοἱ, ΕἸ. δᾶ. μορβέγ.), 



ἀθὰπι Θαθ δια ο. 6586. Ῥουΐμο ταὶ σοῃδίδί, ἜΒΘΟΡΕῖ- 

1ᾳπὶ Θέορμαπὶ ὀχρίδπδέϊομθβ. οοπίαχῖββο, πηᾶθ᾽ ἴα οοάξξε 

Απαργοβίθμο Ἰοηρίογα 50}0118,. ἐπάθ. δῷ δρβον. 27. βϑεί. 

811. ΛοΙ οἰ Ἰαὺθ- (φὰ οὐ ᾿ρ86 δέθρῃηδπαβ 65) π᾿ ᾿οοάϊος 

Ῥαγιβἰθηβὶ οορϊοβίογα βοβό α ̓ πάθ δ. Δρ1ι. 10. δεοί. ΤΥ." 

1 ὙΓΒΕΟρΡαπὶ ἰρβῦπι αθοππί, ἃ ΤΒΘΟΡΒοΙΒ. πο 8πὶ- 

Ῥιϊα5. ἀΐγογβα. 5015 οὐάθχ ἘΒοΟΥ ΑἸ Θηβὶβ. βοΒ 9118, ΤΠ θο- 

ῬΒΗ ΕΒ ἔθ γΘ ΒΘπΙρῸῚ ἸΟΏΡΊΟΓΔ, ἀαθτιπι ΘΧϑιη θα, ἴῃ 886 

᾿πνθηΐθβ εἀϊίξοπο, Βαθοέ ἀβαπὸ 84. Αρδον, δ. βοού. ὟἹ, 

ἴῃ αίθπι πηδηοιβ ἀδϑίαϊς, Ἐπὲ ΤΆΘΟΡΆΙΙ φαΐάδπι οοάΐοεβ 
ἐγε5, 4005 δαἀπίδαυϊ, ΨΙπ4οβόπθηβθβ δέ Ναμπΐδπαθ οἵ ᾿πι- 

βεοβίδημβ Τϑθὺδ. οὐδὲ ΒΘΠΊΡΟΣ Ἰηέρ 7. 56 δοπνθηΐδηξ, εὐ νοὺ- 

δογάταη. ἔθθοτθ δέ Ἰβοίϊοπὶθῆβ, απ ϑδῃάθι δχρείπιθπε.. 

βϑηξοῃίλδηι, Βδπα γαγὸ ἀϊδοτορδηέ. Ἐπ 4πῸὸ ἔδοξα. ρο5- 

Βι. ΡΥΟΒΡΔΥΣ, ξαβίογθηι Βίθρδη φοπιπιοηξατίαπν ἃ, φέαει- 

Ρὰβ δρίἐοπηδέουιδαβ, ᾿ΠΈ6 Ὁ α0οὸ85. ππὰ8 οὐδέ Ἔ ΠΘΟΡ 115, 

6586 δαί δίέαμη δά. Βυπορϑὶπ βοβοϊογαπι. σοηβοῦδοπάτα 

ποπιθπαιθ Θέθρηδηὶ ΡΓΟΡίοΥ ϑαοίοντ(δέοπι τηδογεπι οοπι- 

ῬΘΠάϊο εἰν ΒΥ βορβὶ 1] 6558. ρτδϑῆχιπη, ἜΝ ΘΟΡ τε 8ὰ- 

ἔθη Ῥτοίοβρδίματντιυϑ ἴθ χ αἱ Βιῖ5. ΟρουθαΒ (σαἴθηὶ 

αἀοοίνῖπαβ 46 σογρουῖβ δυπιθηὶ, ραγίθ.5 Θατυδηι απ αξὰ, 

(6. Θγ1η15, ὧἀ6 δχεγοιηθηίῖ5, 46. θυ δέθτιθ ΒΘΙ Ρ ΘΓ ἴη βυτη- 

τηυΐδηι ΘΟΠΙρ ΕΠ, αἱ, δῖγθ Βέθβρπδῃι βῖνε θεῖ εἰν 

αἰϊὰ5. δἰηΐ, Θοτητηθπέατϊοβ αὐοαπο ἴῃ. ἈΡΒΟΥΒπιο5 πῃ ἐρῖ- 

ἴοτηθ ἢ ΟΟὨ ΓΔ κῖσθ6 γῬϑοίθ ΠΕΡ ΠΡῚ 

΄ 

ΜΟΙ οἐἢ ΞΟ ΒοΠοσαπι ἱπ ἀρίιοτίσμηιοϑ ἄυο, Βα, οοά!-- ͵ 

663 ἔραν βίθηξοβ : 

Ὶ. (οά. 2222. βοπιδ οΐηαδ, βᾶδο; ΧΎ. 70]. 104. Π7ε- 

᾿ λεοτίον ἰατροῦ καὶ φιλοσόφου ἐξήγησις εἷς τοὺς. ἄφο- 
2 Ξ 

Θισμοῦς. ΞὸςἜ 



ΧΕΣ 

ἃ, Οοὰ, 3593, οπανίασοιθ, βαθο, ΧΥ͂Ι, [0]. 1568. οἸΐπε 
ΒαΙυφίδηυδβ, ϑΡοβτάρ απ οοὐϊοῖβ δπἐθοθάθπεῖβ. 

ΜΘΙοἱΣ βομ Ια ἴπ Ἰαξϊπαπι ἐγαπιϑαία βαπέ ΒοΥ ΠΟΘ ΠΣ 

ἃ Ῥιίοέγθο ᾳυρᾶδπι, ᾳπᾶθ ψϑυβῖο 'ἰπ οὐᾶ, Ῥατγῖβ. 6854. 

τπδᾶπα Βογρία δάπασ βογναίαν. Οἵ, γο], 11, Ὁ. 240. οἅ. 

μποδέϊ. δὲ 1 οίθθυτὶ 46 ὙΠΕΡ ταηΘ ρτδοῖ, δὰ Ηρρ. δἀρῆ, 

Ρ-᾿ Χ. ποίέ, π. (βίον, Πἰξέεγατν. - ἘΠΡΤΌΣΤ ἴῃ οαϊί, πη. 

ΟΡ. ΤΧΧΥΊΙ͂Ι. 

ΜΟΙ οεῖΣ βομο]α 88 σοεδυπὶ οαἄδθηι βαπέ ουτι ἐπ ΤΠ 

Β0ΠΟΠ115 φοαϊοῖβ Ατηδγοβίδηϊ, ΜΘ] Θεἢ βοβοῖα ἀβαπ6 δᾶ 

βεοί, Ε΄. Δρῃ, 10, ἃ ΤΠ ΘΟρΡΒ]οἷ86. Φογαπέ, πὶ 4θδε Ιο 6 

οἰίαίο δρευπί. 6] 6 πθ᾽ αἰγατα βοπο! οτατα ἴῃ Δρποσῖβ- 

ΠΙῸ5 δυοίον τϑοίϊαβ δἱέ ἀϊσθηάσβ, δα Θίθρμᾶπηβ, 4π|5 

ἐβί, 401 δββευουατα, πο ἀϊοδιρ ργοῦᾶγα σοποίυτ ̓  ΕΠ δὲ 

“ἸΜΠοΙοῆο ἤδθο βοΐ οα ἐγ θπαπηίαν, Ἰάδαπο εἰ δοϊ δ ϊαϑ 

απο ῆη5, αυἱϊ ἀ6 παίαγα Βοχηΐπῖβ σοπιροβοῖέ Πδταπ ἴᾶ- 

ἐπι|6 ἃ ΝΊΟΟ]. Ῥοίγεἦο Ταοέσπι Ὑ ὁποίι8, 1562, ποπάαπὶ 

οἷαγοί, 

Τ) ἃ τὰ ἃ 5 οὐ  βοῖοηα ἴῃ ἀρμουΐβπιοβ οχίαπέ ἴπ οοᾶ, ἢοπα- 

σομδὲ οὐ ἴη οοῦ. ῬΔΥΙ ΞΘ Π51 2150. οδατίδοορο, βᾶες, ΧΕ, οπη 

ΒΙροίΐαπο, βουίρίο οἰ υβάδμ Ῥαττηδεὶ!, αυἱ σοάϊοομι Νοπδ- 

ἐθηβοπὶ Ἵχδγανίί, τηϑηπ, ἔπ Ηπϑ δεἷπι οοᾶ. ῬδΥ]5, Ἰθρίίατ: 

ὑπὸ ᾿Ανδρέου ΖΙαρμαρίου τοῦ Ἐπιδαυρίου υἱοῦ Γεωργίου ἐν 

τῷ ἔτει ᾿αφπη΄ Ἰουλίῳ κϑ' ἐν πόλει τῆς Γερμανίας ᾿4ργεν- 

᾿ τίνῃ (Ατρομίου δ). ἘΤατ  λπ5. 1α (ἰδία! ορο βπὰὸ 195. Μο- 

᾿ πασοπδίσῃ πδθ0 Βαροί: Ἐδὲ Βῖο δοπιιηθπίαγίυ8 ἴῃ 560- 

ἐἰοπδβ ὙΠ ἀϊνίϑαυβ οἱ πυπαπδηι πΘα46 ργᾶθοθ πθῆπ6 [8- 

ἐἶπ6, φαδηίῃπι δοῖο, δαϊέυβ, Ἐδθυϊοϊαθ ἴῃ 5βι8 Β, δ΄. 

τάχη, τηϑπέϊοπθιι ἔϑοιξ πὰ σοπιμμεπίαγιΣ δος πῃ 1) 

», Ὁ ΑἸδταμν Ἔχ οαρ αν οδὲ οοᾶ. Ῥατῖς, 2[50. 



ΧΕΙ 

18’ 1] οὐ οᾶ ον τς ἴπνοῃι, ΟἹ. Ἰοεῦπον “ ἴῃ 510 

Ἐταάηοναπι Ἰεχίοο πιϑιοτδέ 4αυΐϊᾷοπι, 564 χοίϊεοέ, εδὶ- 

πᾶ δββουνοίασ Εὐχίαγθ ἰλπιθα ἈΪ1ΟΆΡΙ, ἴονβ δ γε, 

ϑη Πργρμαπι. ΠΘΟΘΞΒ6. οβί, --- Ἰζορρίυβ ἴπ οἀϊῆοπο βυὰ 

Ἐθαπιδβοὶ! περὶ ἀρχῶν φοαϊσοιη ΟΠ ΔΟθΏβθι χποπιοῦδέ. 

"ΙΧ δαΐοπι ὁγθᾶο, ργοῦδυϊ ροββθο, ᾿ϑαιπιαβοίστη 1Π]Ππτὼ Πο-᾿ 

τυ αυοαπθ ΞΟΒΟΙΙΟσαχα ὅββθ δαοίοσο, δι γ ποπ 

δχίδί, αυδηίαμη 5610, ϑιοπείγρυνη ἢ υ]ὺ5 δοτηπιθηίατ!, 

δὶ ἀρ οπέθι τορίδμι Ὁ1011 οὐ θοῦπλ ρουϊυδίγαν!, Θά 

Χ 

ἴρβθῃθ Τλάγηδταβ, βου ρίοὐ δγϑθοῦβ, ΘΟΙΩΠ ΘΠ ΔΙΊ ΠΙΩ 

δῦης 6 δίεμο, ἘΒΘοΟρΡΒΊΪΟ, 81115, ξογίαββιβ. δοηβαγοϊπδυϊ 

ΒΟΙΘΠη86 ἢαπιδβοἷ! ργδοῆχιε} 51 ρἴαγοβ ᾽ΐα φορδομέϊομέ, 

ΕΡῸ ρθη Φἰββομίῖο, ἔπ Ῥδιηδβοιῖ δοχηχηδηίανϊο πλαΐεϊ 

ΔΡΒΟΣΒΣ δυπί βδἰπθ 560} 0}115,Θ. αυὸθ ἜΔΘΟΡ ΔΒ οχ- 

Ρἰϑηδνι." : 

ΘΟΒΟΙ 6. ἴπ ΕΠ ρροοσγδίοιι δαυδ δποησιᾶ ἷπο 1{Π1πΠῸ 

Βᾶθεο ἀεἰθαέα, αὐδ6 φυῦπη βἰηΐ Ὀγονία δίαο δὰ ἄϊνει-. 

805 ΠΙρρΡοογδίῖβ βρβοίθπί Πῦτοβ, παῖ δαϊοηϊ, αυ86 1π- 

ἕδρτοβ ἰδπίαπιτποῦο ςοπιρΙοοίλέαν σοτιπιοπέδγιο5, ποπ ρθ- 

ἰᾶνῖ 6558 δάποοίθπαδα, ἔπ Δπαϊδοίοτατα ππθούπτ τη αϊ- 

φούαπ) ἔαβοΐουϊο δἰΐααο ἀρίϊον 115. ογῖἐ Ἰσδαβ, ᾿ 

51 αὐδὸ τηοπδδᾶ ἐγρορταρμῖοα ἴαρεὰ Θομογαπι ἔπουῖπί 

Ῥεδοίογνιθα ἑοχίαπιαπο Τοοδνθεῖηί, ταῦ} 1051, αἱ σπηςσ- 

(85 ϑιαθπάδν! βομθά85, Ἰθοίου θΘπθυοθ, ΘαΙρδτ οἱ 1πι- 

Ῥαξαθίβ οὐ δϑεηίρῃθ ΘΟ 0Π8015, 

Τπᾶϊοος νευδοτατη ΤΟΥ] 6. π᾿ ἀβαῃ Θογππι ρἷθ- 

γααπ6. Δα] πραπέατγ, αὕϊ ΠΌΥΟΒ. ποῆ ἴδρογθ, 5ϑα ρϑυΐπβ- 

ἔγᾶγο ἰδηύθπι ΒοΙοπί, πᾶπιὶ αὐ 1ρ515. Ἰδοπθαπι 1ῃ 115 

ὁοπίϊποδίαν. Ἡϊ]ρροογδί! δῖ βυπί ἰηάίοοθβ, οπῖ 4αἱ ορδ- 



5: τ ΧΙΥ 

Οχᾶτα πανδθαπέ Ἰοροπᾶο δίαθθ ἐπέθ]Προπᾶο τρδᾶϊοὶ, τοϑ- ΄ 
αϊυ5 Πάϊπ5 ἤος ἅθύο πθῃ πὰ} 1, οὐ . 08. οπηηθπίδ 08 

. δηϊαυοβ γοπαῦοῦθ ἰηΐδοίοβ ποῆ ροίόταπέ ᾿παϊοδβαθα 

0. Δοβί οσαδαπί, {π᾿ δοσατι δαξδήι νἰγογαπι ἀβαπὶ΄ ΠΟ5 

ΘΟτητηθηίαγ05. δὲ ἐγαηββουῖρδὶ δέ πῸπ δἰπ ΣΔΡῸΟ [8- 

θοτα δαϊαϊ. Θυΐθαθ 5ὶ αοοορίαπι ΘΟ] ΘΟ ΥΘΙῸ Ὀρογαὰπὶ ἴῃ 

Ἀ15 βοβ 6118 δᾶ ἴπσομι ργοίγδ 6415, σε] ρυδίσ!αθον, αυοὰ 

ορυβ μαπᾷ Σηυξ 6 ἐδ οἰίου δα ἤποπι ρογἀΌΧΘΥΣΩ, ἡ 

ΘΟ δΙΩ 

Ἡοεϊπιοιίη. Ῥταββοσθτῃ ἐ. Οοίδν. τηθπβ. Χ, 
ΜΟΘΟΟΧΧΧΙΥ. 



Ζῃ βοοππάο }οϊίτπ πη: 6. 

ἐπϑαηΐξ: 

1) ῬΑ δα]: Βορ ἰθίδθ σοσημηθηΐδυ! ἴῃ ἘΠ ρΡΡοΟΓαΐΙβ. ΠΥ θη 
“βαχίστῃ 6 που β ρορυϊαγιδαθ. «Ὁ ἡ, . 

5) Ἰοδηηῖβ (Αἰοχαπᾶγ "ἢ) τοτοπιδπέατι! ἐπ ΗΙρροογαίῖβ "05 
το 6 Ὡδίυγα ρῬυθσὶ, ΠῈΌΓ τες  ΟΣΈΣς : 

8) ΤΒΘΟΡΒΗΙ εὐ ἔθδιμαβοὶξ σοπιπιθπίατε! ἴῃ ΕΗ ρροοζαί!β 
Αρβογίϑηιοβ εἰμ ἔγαριαθηίβ δὲ Ἰοῃρ!οτῖθαθ. δὲ θγδνῖο- 

τιθὺθ 6 Θίθρ ἤδῃῖ, Αἰ μϑηξθηβὶθ ΡΒ οβορβὶ, βῖν Νῆς]6- 

1}, ἐοχηθηίαγῖο ἢπ οὐπάθα πρτῦπε 6 (ὐἀᾷ, ἀε- 

ῬΤΟΙΏΡΈΙ5. : : ς : ἜΞ Ὁ 335 : Ὁ 
Ω 

Ῥαρ. - 

1-204 

2θ5---255 

250---52. 



φβειροί πῇ ̓ οἰπίρ ϑβδειῖο, τοῦε δεῖ δι ϑδέυγος 
σόν δ(ε{ἐ. μι ἐδ οὐ ἐπα {π|ῦ. 

Ὑρραποίπσπαοη, δου ὧς ὑπὸ {ταν ὡς δὲν δοδηίαἴ) δε ᾧση (ο[ο )αγέ 
δι ὐπίοαδδετα, ὁεταπθοεδεῦοι σοῦ Ῥτοῖ. 555. Θπθετί, 1. α. 2. (αιππ. 
αν. 8. 1830. 1852. Ὁ. Φρίν: 14. δον. 

Αττῖδηῖ, ΝΙοοπιοά, ἀ6 ̓ ἰχροάμίοπθ ΑἸδχαπάνι ΠΡ τὶ ΨΙΙ. τϑοθη8. οἱ 
Δηποί, η8χ. ραχί. ΓΙ (Ο15. ἰππὸ Δ] τα, ἴθπη 5115 ᾿πδίγαχὶ Γ, ΒΒ, 
ἘΠΠοπαΐ, 2 Ψο], 8, 1839. 895. 4 ΤῊ. 20 δου. 

ΟἸοοτοιῖς, ΝΙ, Ἐ΄. 46 οἸατῖβ. Οτδίουιθιι5 ΠΡΘΥ αἱ ἀϊεξίαγ Θτγαίαδβ. ο. 
Νοί, ἴ. Α᾿ γηεϑι: ἀϊοτυμλαπο ἱπίογρτεί, βεΐέοι. εἄ, βυδβαμθ δᾶ- 
76 Ἐν, ἘΠ 6 παι. 8. 2 ἼΒΙ τ, 

Θιππαπῃ, 955., Θέζῴτῶξε ϑῖοπδ ἐπ [εἰποηι οδοτασησο Ὁ0 ὍῈ. τύρυῦς 
{ξαμεη ὅτ τπιοπατ πη. σδουζαΐππα, οδεῦ ϑροϊηρεῖιδ, (άϊαν, (δίζοτο 
πηδ ἰδτο ϑείέαοποῇο παῷ (Θεϊϊ!εξετῃ. τ 55ὃ. ατ. 8. 1884. 85 «ϑίν. 
(δέν 2. 555. {1 ἀπίον δὲῦ τοῖς.) 

ἘΡοτέ, 1. Β, ΣΙΚΕΖΙΩΝ, εἴν σοπιπιθηΐδτίοτατη 6 510 1}186 νοίθ- 
 αῖβ αδοργάρμῖα Ἠϊβίοτια, Νέψίο]ορία, ξηρά, Απαυϊ δι θ 5. 501}- 

ἴοβε, είς, εἰς, οῖ. 1. 8. 1831. 20 δου. 
ἘΠ] 6 ἀΐ, Ετ,, Το χίσου ΒΟΡΠοο θα, δά ΠῚ 1{15 νδίογαπι ἐπ ουρτϑίμπι 

ΘΧρ σαί οηἶ 5, ἀγα ηδί ΟΣ πὶ ποίαίτοπ θυ8,. τασθηίογυπι ἀοοίο- 
ΤΌ ΘΟ ΘΗ ΔΓ115 σοιῆροβ. οί. 1. ἴαβο. 3 εὐ 2. οάοσγ Βοβϑῃ 
1--4θ. 8. 1834, 8 ΤῊΪν, 8. 56τ. 

, (905. Θαπὲε τοι εἴτία 110---120 ϑβσοροῃ αὐηζαΐει απὸ δεϊίμπιε δἰ6 
ἤετη 1885 δεοηῃδίαί 7601.) ᾿ 

Θυαί, 6. Ὁ., δίε αὐροῷδοσὥεη νάροϊεομοι, (ἴπ Ξἐϑεϊέγαα 260 δέμ 
τε Θρυαδεέιπδε εἴς, αὐ, 8. 1824..1 Φ ο1τ. 12 οο- Ξ 

8 8: 05, Κ{.,, 46. Αὐἰβίαγεϊὶ βία! Ἡοππου εἶθ δα ργαθραταηᾶσπι Ἐο- 
ἸΔΟΎ ΟΥ̓. ΘΔ ἰπαχα ἐαχίπτι ΑὙἰβίδγσθαμι 8, 833. 2 ΤῊΪν, 4 δου, 

Το ΕςοΚ, ΟΠ. Α.. Αϑ᾽δορβαπιυβ βῖνθ 46 {πθοϊορξϑα πιγϑβίίσδο ατδε- 
τεοοΥὰπι Ὁ8515 Πτὶ ἘΠῚ, δοσράπηί Ῥοδίαταμα ΘΥρβίοοτυμι τριααΐδο 
2 Βάε6. 8. 1829, 10 ΤΠΙγ. 

εῖδ᾽ 6 τί, δαδ ἀϊξῖε ἐπὶ 9. “ξαρύφαπηδενε οετζαβέε ϑοζϑουὧε (ϑεδίεἐ 
πα) ὁδαποί το ἔν }ᾧ θοταιδαραοδο τυ (. Θ᾽. Θταῇ. οἵ. 4..1891. 
δ Φθῖγ. 16 οοτ.΄ ΄ 

Θαῦδ, ὃ. 855,, ὑπὸ 8. Θή. Θυτ, Θαπδιυδείοτοπὦ δὲς »τασᾧοη; Ἅ{τᾶς 
προτοῦ τε. --- Ἰ, πη 11. «ροῖγ Ιρδίοτεν ἴῃ 2 ϑβάπδεη οἵ. 8. 
1) Φρῖτ. : : Ἶ 

: (θεν 8. πηὸ Τορές φ εἴ οὐϊοίπε 1855.) 
ΌΜΗΙ ̓ε τί, Ἐς ὙΥ,, ἂς Βοιπιαποσαῃ Αδαρ Τἰδεὶ ΤΥ, 8, 1599, 

ἸἘΡ ; 
Θέταυε,. ὁ. δ,, ἅδεν δία Ταξοίη [ὦ Φοροπαίίοα ππϑ (δοποποαίίομ. Εἰπὲ 

ὁταιαηταί[ἀ)ὲ Ἰτπ(ονπόγιτια, ον. 8, 1825, 1 Φρῖν. 90 σοῖ. 
-- -- Θυδοθίοπθα 46 ἀϊαϊθοίο Ἡδγοδοι ; Ω ϊ 
τειν οὐοί ὅρθο, 1, ὦ. 8, 8. 1828. ὃ15 



ΤῊΣ ἘΚΤΗΣ ἘΠΙΛΗΜΙΑΣ. 

ΠΑΛΛΑΔΙΟῪ ΣΟΦΙΣΤΟΥ. 

“ρχὴ τῶν προλεγομένων. 

2 Ἀ ρει ταῖς μεϑόδοις τὰ. ὀξέα τῶν νοσημάτων ἐκκόψαν- 
τες, καὶ τὰ τῇ φύσει πολέμια τῇ ϑεραπείᾳ σχολάσαντες, 
γῦν ἐρχόμεϑα. ἐπὶ ἑτέραν μὲν πραγματείαν. ἐπειδὴ γὰρ 
ὀξέων »οσημἄᾶτων ἐγένετο ϑεραπεία, ἴσως τὶς εἶχεν εἰχεεῖν, 
ὅτι ἄχρηστός μοί ἐστιν ἡ ϑεραπεία, μὴ προηγησαμένης 
διαγνώσεως -- διὸ τοίνυν ἐνταῦϑα διάγνωσιν παραδίδωσι 
γοσημάτων, 1) καίτοι οὗ πάντων. 

Τῶν γὰρ γοσημάτων τὰ μὲν σποραδικχά. σποραδικὰ δὲ 
λέ; Ἐ)οΣ ταὶ» ἃ ἄλλοτε ἄλλως καὲ ὡς ἔσυχεν ἐπέρχονται, τῷ 

μὲν τριταῖος, τῷ δὲ ἀμφημερινὸρ, πρὸς τὴν χράσιν καὶ 

516518 Οοάαΐοαύπ.᾿ 

᾿. Θοᾷεχ Τιδυτεπίϊαπαπ. ῬΙαΐ. ,ΧΧΥ. Οοα. Χ ΧΙ, Ομδγίδοθαϑ, 
Του χπαχὶπιᾶ, 8ᾶθ0. ΧΥ͂. σοῃδίαί [0}118 7]. Αροργδρδεπε 

γηθαπὶ 6χ Πος εοάϊεα ἘἸΟΥΘΠ 6 8ηηὸὺ 1829 'ρ56 Ξοῦιρ8ῖ. 

Α. Οοάοχ Απιρτοβίδηυβ. Β. 113, Βοιηργοΐπηβ, [!ΙΟΥπὰ απθδγί. 
ΓΊραρς, ΧΙ͂Ψ. οριϊμδα ποίδθ, [π46 4 ἔοϊ. 85. ὕυβᾷαθ δα [0]. 171. 

ῬΡΙ δά. σομο α Ἰεσαμηταγ. Ἀϊράϊοϊδη! ἤυπο εοὐϊοο ομὰ 

ΔΡΟΘΤΆΡΗΟ 260 056 φοΟΠ(0}}. 

Ὁ. Οἰαςβὶ νϑυβῖο [αἰηδ. 

1) χαίτοι] χαὶ τὰς τῶν ἴ,. Α. Οοῃ]εεὶ καΐτοι. 

11. 1 



2 

δίαιταν καὶ βίον καὶ τὰ λοιπὰ τῶν συστοίχων τοῖς σελεί- 
στοις. σποραδικὰ δὲ 1) ἀπεδόϑησαν οἱ ἀφορισμοὶ χαὶ τὸ 

προγνωστικὸν, Ὁ σχεδὸν καὶ τὰ ἐπιδημαϊκά. ἄλλα δέ εἰσι 
ψοσήματα. χοινὰ τὰ πολλοῖς τῶν ἐν τῇ πόλει 3) ἐπερχό-. 
μενα. τούτων δὲ τῶν κοινῶν τὰ μέν εἰσι συνήϑη, ἃ γί- 

ογονται ἀπὸ τοῦ ὕδατος, Ὁ πίνουσιν, 4) ἰλυώδους ἢ χαϑα- 

ροῦ ὄντος, καὶ ἔκ τοῦ τινας γάλακτος ἀδιαφόρως ἐσϑίειν, 
καὶ ἀπὸ τῆς ϑέσεωβ τῆς πόλεως ἢ βορείας οὔσης ἢ νο-- 
φξίας, καὶ 5) ὑψηλῆς ἢ ταπεινῆς. τὰ γὰρ ἐκ τούτων νο- 
σήματα, ἔχει γὰρ -κοὶ τοῖς πολλοῖς καταφανῆ, ἔνϑεν καὶ 
6) ἔνδημα ὀνομάζονται. Ἵ) τούτων δὲ ἀποδέδοται τῷ 
περὶ ἀέρων, τόπων, ὑδάτων. 

4λλα δέ εἶσε ποινὰ -νοσήματα" 8) γίνεται δὲ ἐκ τῆς 
χατὰ ποιότητα μεταβολῆς τοῦ ἀέρος, ὡς ὀφείλων χει- 
μὼν γενέσθαι ψυχρὸς χαὲ ὑγρὸς, 93) [ἐὰν] γένηται ϑερμὸς 
καὶ ξηρὸς, 10)} ἢ ψυχρότερος καὶ ὑγρότερος, ἢ ϑερμότερος 
καὶ ξηρότερος. ἐξ ταύτης οὖν τῆς μεταβολῆς γίνονται γο-- 
σήματα, ἀλλὰ ταῦτα 11) ἀήϑεα καὶ ἐπίδημα καλεῖται. εἶ 

δὲ ὃ ἀὴρ κατὰ ποιότητα οὐ μόνον τραπῇ; ἀλλὰ καὶ μιά- 
σματά τινὰ δέξηται ἢ ἀπὸ νεχρῶν τάφων. ἢ ἀπὸ στασί-- 
μου ὕδατος, γίνονται καὶ ἐντεῦϑεν. νοσήματα εἰ δὲ προσ- 
γένηται χαὶ τοῖς πολλοῖς ϑνήσχειν, λοιμὸς τὸ πάϑος 

ὀνομάζεται. : 

ἹΠερὶ τούτων οὖν τῶν ἐπιδήμων ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπιδη-- 

μίαις λέλεκται. “ὧς ἐπιτοπολὺ δὲ ἐνταῦϑα περὲ σποραδι- 
κῶν νοσημάτων βούλεται διαλεχϑῆναι, καὶ ζητῆσαι αὖ- 

τῶν τίνα ποιοῦσι διάϑεσιν γινομένην, σὴ! μείωσιν “δηλοῦ- 
σαν. παραλ ἀμπτάνει γὰρ τὴν ϑεραπείαν, ἢ ὅτι οὐκ ἤρκεσεν 
αὐτῷ ὃ χρόνος καὶ διαγνῶναι, καὶ θεραπεῦσαι. ἢ ὅτι τὰ 
ἐπίδημα ἔχουσί τινα κοινὴν ϑεραπείαν πρὸς τὰ ἄλλα τῶν 
νοσημάτων , ἔχουσί τινα καὶ ἢ κοιγὴν μὲν, ὅτι 
γόϑα ἐγένοντο νοσήματα" οἴδαμεν πῶς ϑεραπεύεται ᾧ 

1) Ἔχροῃαπὲ Ο, 9) σγ. χαὶ τὰ ἐπιδι ονι. ὃ; 5) ἐπερχομένων Τ,. 
Ἀ. 4) ἐλεώδεος 1... 5) ὑψηλοῦς ἴ,.., 6) ἔνδυμα ΤΑ, Π) περὶ δἀ- 
ἀἸάοτιτα οἱ ἴῃ βθηα. ἐν 86. τῷ εἰς, 8) γίνονται ἃ. 9) ξὰν δαάϊα!. 
τὸ χαὶ ως 11) ἀήϑοα ἵ,, : : 



ἐ ϑερμασία, ὁμοίως: παὶ ἢ ψυχρὰ, ἧ ξηρὰ χαὶ ὑγρά" ἐδιά-: Ξ 
.- ζοῦσαν δὲ “ἀτεὸ τῆς ποιούσης αἰτίας καὶ τῆς ἀράσεως καὲ 

“τῆς ἕξειος τοῦ κἀμνόντος. τὴν μὲν οὖν κοινὴν. ϑεραπείαν 

"ἐν" τοῖς᾽ ἀφοριδμοῖς., παραδέδωχεν, δἴασε δὲ τὴν. 1 μεδρι- 
᾿πὴν» ὅτι τὰ χαϑ'. ἔχαστα ἀπερίληπτα, ὅτι 7 "ἐν τούτοις 
“ἐστὶ τὸ γυμνάζεσϑαϊ τοὺς ἀκροάτάς. οὗτος. οὖν ὅ σκοπὸς 
“χοῦ συγγράμματος, πολὺ δὲ τὸ χρήσιμον. ἣ δὲ διάγνωσις 
᾿χκαὶ ἢ αἰτία παρὰδίδοται, τοιούτων »οσημάτων ἐπιδήμων 

-καὶ χακοήϑων., οὐδὲ 7ὰρ τὰς ἄλλας μόνας, καταστάσεις 

-παραδίδωσι» ἐν τῇ ἜΘΟΣ ἐπιδημίᾳ, ἐπείπερ ἐκεῖ. πολλὰ : 
ὐε σῦχες- 

2) Περὶ τοῦ γνησίου. τοιαῦτα. ἑπτὰ γὰρ οὐσῶν ΤΣ 
“μιῶν, πρωτη᾿ μὲν. χαὶ τρίτῃ, πάντῃ γγήσιαι Ἱπποχράτεξι 

Τῇ τὸ λέξεν χαὶ τοῖς ἐνθυμήμασιν, ἀλλότριαι δὲ τῇ ἐπαγ- 

γελίᾳ " τὰ χὰρ ̓ϑεωρήματα αὐτῶν, εἰς 8) διφϑέρας ἐξέ- 
θέτο ἹἹπποχράτης, ὕστερον βουλόμενος κοσμῆσαι αὐτὰς 

ἐχκαὶ χαλλεὶ λέξεως. ἀλλ δπειδὴ οὐκ ἔφϑασεν, εὑρηχὼς 

αὐτὰ Θεσσαλὸς, ὃ υἱὸς αὐτοῦ, τῇ λέξει ὃ ἐκόσμησεν. οὐκ 

ἀξίᾳ Ἱπποκράτους. ἡμεῖς οὖν. οἱ Ἰατροὲ. περὶ πράγματα, 

“οὐ περὲ λέξιν. ἠσχολημένοι, ἐχλεγόμεϑα αὐτὰς διὰ τὰ 
᾿ϑεωρήμοτα:. ἘΞ... 

᾿Ἐπιγέγραπται μὲν οὖν συμφώνως. τῷ σκοπῷ ἐπιδημία, 
τοὔὐχ ὥς τινές φασὶν, ὅτι ἐπειδὴ ἔχεῖνα ἐγράφη, ἃ ἐπιδη-. 
'μῶν ταῖς πόλεσιν ἔβλεπεν, ὥσπερ καί τις ἱστόρηται. τί 
γάρ; Ἰσὼς ἐπιδημῶν ταῖς πόλεσιν, ἔβλεπε γοσήματα" 

- φαῦτα δὴ ἀπεγράφετο κἀντεῦϑεν ἐπιδημίας ἔγραψε. τὸ 
σύγγραμμα!" ἀλλ “Ἱπποκράτης ἐκ τῶν διδασκομένων ἐποι-: 
ἥσατο τὴν ἐπιγραφήν. 

Ζιἤφηται δὲ ἢ μὲν πᾶσα πραγματεία εἰς ἑπτὰ κεφά- 
λαια. ταῦτα δὲ τὰ μέρη ἐν τοῖς 4) Ἱπποχράτους χρόνοις 
οὐχ ἐξητοῦντο" ὅσα γὰρ ἦσαν τὰ διδασκόμενα, τοσαῦτα 
καὶ τὰ τμήματα. 

1) Ἐπ ΠΣ: Τ,,. 2) Ὁ. πια]δ: φυδηδοᾳυίΐδοι τοὶ τυ ]ία Δ σΘη5 

ἄδ τὸ Ἱοριἕπια ἀοςοί. 3) διαφϑείρας 1. ἴῃ ΡΕΙΠΙΡα5 τ- 4) Ἵππο- 

χράτου ἵ,. ἜΣ 
11. Ὸ “51: 
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Ἢ δὲ τάξις τῆς ἀναγνώσεως σαφής. δεῖ γὰρ. ἀεὶ τὰ 
κατὰ φύσιν τῶν παρὰ φύσιν προηγεῖσϑαι. ἔντεῦϑεν. προ-- 
ταττέσϑω τὸ περὶ ἀνθρώπου φύσεως καὶ παιδίου φύσεως. 
τὰ δὲ παρὰ φύσιν χρὴ προηγεῖσθαι τῶν σπορθβυζῦν, ἃ 
ἔχουσιν οἵ ἀφορισμοί, λοιπὸν τὰ ἔνδημα, ἃ ἐν τῷ πιερὲ 
ἀέρων, τόπων, ὕδάτων. ὕστερον δὲ τὰς ἐπιδημίας. ἄλλως 

τὸ δὲ τῶν νοσημάτων τὰ μὲν 1) ὡς ἐπιτοπολὺ, τὰ δὲ 

σπανίως, τὰ δὲ σπανιαίτατα συμβαίνει. τοῖς μὲν οὖν ὡς 

ἐπιτοπολὺ, ἀποδίδοται τῷ προγνωστιχῷ, τοῖς δὲ σπανίοις 

τῷ περὶ ἀέρων, τόπων, ὑδάτων, τοῖς δὲ σπανιαιτάτοις 

τῇ ἐπιδημίᾳ. 
, ’ ς 

Φνάγεται δὲ τοῦτο τὸ σύγγραμμα ὑπὸ τὸ ϑεωρητικόν" 
ϑεραπεία γὰρ οὐ. δίδοται, ἵνα καὶ ὑπὸ τὸ προκαταρκτι- 

Ν 2. » » κ - 4 , -“- ν. ΒΡ 
κὸν ἀνάγεται. ἐν δὲ τῇ διδασκαλίᾳ ζητοῦμεν τὰ αἴτια 

- ἘΞΙΣ 2) ς- κ« 4 » ΨΣ , ἐκ 
φῶν νοσημάτων, ἔνϑεν ὑπὸ τὸ αἰτιολογικον. διδάσκει δὲ 
χαὶ ,διαγνώσεις τῶν παϑῶν" οὐκοῦν. καὶ ὑπὸ τὸ σημξιω- 
τιχόν. εἶ δὲ μνημονεύσει καὶ κράσεως καὲ ἕξεωθ, ὑπὸ τὸ 
φυσιολογικόν. 

Ὅ. δὲ τρόπος ὃ διδασκαλικός ἔστι μικτός. ποῦ μὲν γὰρ 
κέχρηται τῷ ἀφοριστικῷ, ὅταν κατεπείγηται ἔκ τῆς τοῦ 

᾽ὔ , - Α -φ- ς -Ὗ᾿» ς ᾿ 
“φοσήματος καχοηϑείας, ποῦ δὲ τῷ υφηγηματικῷ. ὃ δὲ 

μικτὸς,. δεινότητα 2) Ἐ ἀπαϑῶς ἀναγκάζεται αὐτῷ ἔξα- 
πλῶσαι, φοβούμενος, 3) μὴ τι τῇ, συντομίᾳ λαϑήσεται. 

“ ᾿ , ν . ἊΨ; ἦγ δ 32 Υ ’ 9 2 »-ὕ572 

ταχὰ δὲ καὶ κατὰ τὸ ἀληϑὲς οὐδὲ μικτὸς ἔστιν ἐνταῦϑα, 

ἀλλ ἐφεῦρεν αὑτῷ τινὰ τρόπον διδασκαλίας, καινότερον 
χαὶ ὑινηλότερον. 

 Ὁχόσῃσιν ξξ ἀποφϑορῆς σπερὲ 2 ὑστέρην καὶ οἰδη- 
᾿ μάτων ἐς. καρηβαρίην τρέπεται καὶ κατὰ τὸ βρέγμα αἵ 
ὀδύναι, καὶ ὅσαν ἄλλαι ἀπὸ ὑστερέων, ταύτῃσιν ἐν τῷ 
ὀγδόῳ. ἢ δεκάτῳ μηνὲ ἐς ἰσχίον τελευτῷ. τς 

Ἔνταῦϑα πλείονες φέρονται γραφαί" ἢ γὰρ ὁπόσαις 
καὶ ὁκόσαις ἢ ὁκόσῃσι. μέμνηται δὲ καὶ ἀποφϑορᾶς. ἀλλ 

εἰ , μὲν οὕτως μόνον ἔχει, τὴν ἀπὸ πρόϑεσιν λαμβάνομεν, 

1) ἢ 1,.. 2) ἔστι, παϑῶν. Βοὰ πηϊβίο υὐϊυγ, δ] δήδοίηβ κβογὶ- 
τἴαπλ Ἔχ ΠΊσαγΘ οοβίίαγ. 2) μυγτε 1,.. 4) ὑστέρω; ἵ.. χαὶ οι, 1.. Α. 



᾿ ᾽ 

χὴν δὲ ̓ φϑορὰν, ὃ ὄνομα. εἰ δὲ ἔχει ἐξ ἀποφϑορῆς, τὴν μὲν 

δξ πρόϑεσιν, τὴν δὲ ἀποφθορὰν, ἕν μέρος λόγου. καὶ 
ὄνομα. ἁπλῶς γὰρ τὸν 1) ἀμβλυσμὸν «σημαίνει. μέμνηται 

δὲ καὶ ὑστέρας. χαὶ 10 μὲν περὶ ὑστέρην, ἄλλοι ἀπὸ 

ὑστέρης, γράφουσιν. ὑστέρα δὲ λέγεται ἧ, μήτρα, ἢ ὡς 
ὑστέραν χειμένην τῶν χυρίων μορίων, ἢ ὡς ὑστέραν παρέχου-- 
σαν τὴν» ἐνέργδιαν. λέ) γεται δὲ καὶ μήτρα καὶ .3) πελοῖς καὶ γα- 
στήρ. μέμνηται δὲ περὶ οἰδήματος: καὶ οἵ μὲν μεταγενέστεροι, 
οἴδημα λέγουσι τὸν ἀπὸ φλέγματος ὄγκον, ὅ δὲ Ἱπποχράτης 
πάντα ὕγκον οἴδημα καλεῖ, διὰ δὲ τῶν ἐπιφερομένων διαχρί- 
γεῖ. δἰ γὰρ εἴποι οἵδῆμα χαῦνον καὶ ἀνώδυνον, τὸ ὄντως οἵ- 
δημα λέγει" εἰ δὲ οἴδημα ϑερμὸν καὲ ὀδυνηρὸν καὶ ἀντίτυπον, 

- φὴν φλεγμογὴν λέγει" εἰ δὲ οἴδημα καὶ ἀντίτυπον καὶ ἀνώδυ- 
ψον, τὸν σκίρον. νῦν οὖν τὴν φλεγμονὴν οἴδημα καλεῖ. μέμνη-- 

“ται δὲ καὶ καρηβαρίας. ἔστε δὲ καρηβαρία, ὀδύνη τῆς κε- 
φαλῆς ἐκ τῶν τεινόντων καὶ δαχνόντων καὶ βαρούντων 
γινομένη, ἥτις 38) ὄντως ξστὲ καρηβαρία. μέμνηται δὲ καὶ 
βοέγματα. ἔστε δὲ τὸ βρέγμα χαῦνον, ἀπὸ ὀστῶν, οἷς 

ἐπιτίϑεμεν τὰς ἐπιβῥοχὰς, ὅτε ϑελήσομεν ὑγρᾶναι τὸν 
ἐγκέφαλον, ἔνϑεν χαὶ βρέγμα καλεῖται. κεῖται δὲ οὕτως [ 
κεφαλή" ἔχει τι μέρος ὑψηλότατον, ὃ "ἀλεῖται, πορυφή " 
ἔχει δὲ ἄλλο ταπεινότερον καὶ ἐμπρόσϑιον, ὃ μέτωπον 
ὀνομάζεται" τούτων ἐστὲ μεταξὺ τὸ βρέγμα. ταπεινουμένη 
γὰρ ἡ κορυφὴ καὶ ὑψούμενον τὸ μέτωπον, ἀποτελοῦσιν 
αὐτό. 4) αὕτη μὲν οὖν ἢ τῆς λέξεως ἐξήγησις. 

Ζητητέον δὲ τὴν διάνοιαν. λέγει οὖν ὅτε ἧ γυνὴ συλ-- 
λαμβάνει καὶ χρατεῖ τὸ σπέρμα ἄχρι πέντε ἢ ἕξ, μηνῶν 
παὶ προσδοκωμένης τῆς ἀποτέξεως, ἐξαίφνης ἐγένετο ἀμ- 
βλυσμὸς ἢ ἢ ἀπὸ προκαταρχτικῆς ῆ. ἀπὸ προηγουμένης α- 
τίας" προχαταρχτικῆς μὲν, ϑυμοῦ ἢ πηδήματος ἢ ἢ ψυχροῦ 
ἀέρος" προηγουμένης δὲ, 85) ὅπό τινος σώματος ἐγένετο 
μὲν ἀμβλυσμὸς, λοχεία. δὲ χάϑαρσις οὖκ. ἐγένετο, ἀλλ᾽ 

ἐπεσχέϑη τὸ αἷμα, καὶ μεῖναν. διέτεινεν ὀδύνην καὶ φλεγ- 

μονὴν εἰργάσατο" ταύτης γενομένης; καρηβαρία ἐτειγίνεται, 

1) Τὰ. ᾳ. ἀμβλωσμὸν. 9) δελφὶς 1... 3) οὕτως 1.. 4) πες 65ί 
Βυΐαθοα, ραγεϊουϊδο δηδυγαίΐο Ὁ. πιαῖθ Ψεσγίαβ: 866 ἐϑὲ νϑυθογιμι. 

ἐχρδηδίϊο. 5) 80 δἰΐψυο νι16 ἐογρονίβ ΟἹ" 
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μάλιστα δὲ περὶ τὸ βρέγμα" καὶ ταῦτα οὐχ ἂν “παύσαιτο, 
εἰ μὴ εἰς τὸ ἰσχίον ἀποσχήψει, ἢ ὕλη. αὕτη καὶ ἧ τοῦ 
λόγου διάνοια. Ζητητέον χαὶ τὸν λογισμὸν, δὲ ἣν αἰτίαν 

ταῦτα γίνεται. γενομένου. τοίνυν ἀμβλυσμοῦ, λοχείας δὲ 
μὴ καϑαρϑείσης. καρηβαρία 1) συνέβη. καὶ ποία συγγέ- 

γειὰ καὶ τῆς πόῤῥω. ταύτης κειμένης μήτρας; οὐδὲ γὰρ 

ἔχει πλούσια νεῦρα ἢ μήτρα, οὐ προαιρετικὰ, οὐκ ἀπο- 
περατώσεις 3) μυῶν. ὀλίγα δὲ. ἔχει νεῦρα τὰ φέροντα 
αὐτῇ αἴσϑησιν, πολλὰς μέντοι ἔχει φλέβας καὶ ἀρτηρίας. 
ἐξ ὧν χαὶ τὸ. 8) χορίον συμπλέκεται" χαὶ ἔδει καρδίαν 
καὶ ἧπαρ αὐτῇ συμπάσχειν, καὶ οὐκ ἐγκέφαλον. τί οὖν 
4) ἀρνούμεϑα τὸ μὴ τὴν μήτραν εἶναι νευρώδη; οὐδαμῶς. 
ἀλλὰ νεῦρα μὲν ἄντικρυς. οὐκ ἔστιν, ὥσττερ, δὲ νεῦρον δια-. 

αὐξλλέ σα καὶ συστέλλεται. διαστέλλεται μὲν ὃν τῇ κυήσει, . 
συστέλλεταε δὲ ὲ μετὰ τὴν σύλληψιν" κατὰ τοῦτο λέγεται γξυ-- 
ῥώδης. τίς οὖν ἡ αἰτία τοῦ. ἐπὲ ὄγκου αὐτῆς γίνεσθαε. 
καρηβαρίαν; φαμὲν, ὅτι ; μήτρα, ᾿ ὥσπερ ἄγω καὶ κάτω 
καὶ ἔμπροσθεν ἔχει ἀρτύματα, οὕτως καὶ ὀπίσω παρὰ 
τὴν ὀσφύν». φλεγμαιϑούσης οἷν αὐτῆς, τείνονξαι καὶ αὐτὰ, 
ἔνϑεν ὀδυνᾶται ἢ ὀσφύς" ὀδυνωμένη δὲ. κατὰ τὸ συνεχὲς, 
παντὶ μεταδίδωσι τῷ 5) ινωτιαίῳ, οὗτος δὲ τῇ ξαυτοῦ. 

Ξ - 2 ἡ . ἡ ς ς πηγῆ, τῷ ἐγκεφάλῳ" ἔνϑϑν ἣ καρηβαρία. ἀλλ᾽ 6) αὕτη οὐ 

πάντως ἀληϑὴς ἡ ἐξήγησις: αὕτη γὰρ εἶπεν ὅτι τείνξται 
ἧ χεφαλὴ, ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὅτι βαρεῖται. ἀλλά φαμεν 

τὴν ἀληϑῆ ἐξήγησιν, ὅτι ἐπειδὴ φλεγμαίνει ᾿ ἥ μήτρα, γί- 

γεται πυρετὸς, οὐχ ὃ τυχὼν ,., ἀλλὰ σύνοχος" ἐστὶ αἵματι 

γάρ" ἐντεῦϑεν πολλὰ πνεύματα καὶ ἀτμοὶ ἀναλυόμενοι 

τρέχουσι παρὰ τὴν ὀροφὴν 7) τοῦ παντὸς σώματος, χαὲὶ 

βαροῦντα ποιοῦσι τὴν παρηβαρίαν. τοῦτο μὲν οὖν ἔστι. 

δὲ ἣν δὲ αἰτίαν ἐκ πάσης 7ς κεφαλῆς μάλιστα τὸ βρέγ- 

μα ὀδυνᾶται, διὰ τρεῖς αἰτίας ἐπαίδευσε. λέγει γὰρ Τὶ 

ἀνατομὴ, ὅτι διὰ τῆς χοσνης δύο μεγάλαι ἀρτηρίαι φέ- 

θονται Περὶ Τὴν κεφαλὴν, τελευτῶσαν περὲ τὸ βρέγμα. 
ἐπειδὴ οὖν νῦν ἐκ τοῦ πυρετοῦ πολὺ γεννᾶται πνεῦμα, 
τοῦτο τρέχει, ἔνϑα καὶ ἐν τῷ κατὰ φύσιν τπεολὺ ἦν πνεῦμα, 

8) συγέϑετο ἵ,.. 2) χυμῶν Τ,., 58) χωρίον ἔ,., 4) ἀρνούμενα 1. 
8) γοτιαίῳ Ἧν, “6) αὐτὴ Οραά. 7) τοῦ οπι. 1. 



λέγω. δὴ εἰς τὰς ἀρτὴρ ἑας: ἐκεῖναι δεχόμεναι διατείρονται 
καὶ μεταδιδόασι τῷ βρέγματι, ἢ ὅτι ἡ φύσις ἰδοῦσα ὡς 

περιττωματικὸς ἀν λὲν εἶναι ὃ ἐγκέφαλος, τὰ τε τοῦ 
παντὸς. σώματος δεχόμενος περιττώματα ὡς ὑψηλὸς . καὶὲ 
τὰ ξαυτοῦ ὡς ψυχρὸς, πλείονας δέδωχΞς ῥαφὰς, καὶ οὐ 

μόνον ῥαφὰς, ἀλλὰ καὶ τοῦ βρέγματος τὰ ὀστᾶ χαῦνα 
χαὶ μεγάλα, ἵνα ἐκεῖϑεν διαφορῆται καὶ εἰσάγηται αὐτῷ 

. βοηϑήματα. νῦν οὖν πολλῶν χεννηϑέντών. πνευμάτων καὲ 
ἀνελϑόντων περὶ τὴν κεφαλὴν, περιστρέφεται. ἢ δύναμις, 
καὶ ϑέλοντα τὰ πνεύματα διαφορηϑῆναι, οὐκ ἀπέρχονται 
“περὲ τὰ σχληρότατα τῶν 1) ὀστῶν, ἀλλὰ περὶ τὰ μαλα- 
᾿κώτατα, καὶ ϑέλοντα διαπεράσαι τὸ βρέγμα, ἐκεῖνο μᾶλ-᾿ 
λον ὀδυνῶσιν. ἢ οὖν διὰ τοῦτο ἢ καὶ ὅτι τὸ βρέγμα πλεί-- 
Ὅνας ἔχει ἀποπερατώσεις μυῶν Ξαὲ νεύρων, ὡς εὐαίσϑη- 
τον μάλιστα ὀδυνᾶται. ταῦτα μὲν οὖν καλῶς εἴρηται. τὸ 
δὲ 2) ἐπιφέρον ὅτι εἷς ἰσχίον τῷ δεκάτῳ. μηνὲ τελευτᾷ, 
οὐδὲ βξηγήσατο ὃ Γαληνὸς λέγων, ὅτι οὐχ δρᾶται 38) τοῦτο 
ἐπὶ τῶν. ἔργων τῆς τέχνης, ἀλλὰ μᾶλλον“ παρατέϑειται. 
ἔνθεν οὐκ ἐζήτησεν, εἴτε περὶ ὄγδοον, εἴτε τεερὲ δέκατον. 
μῆνά φῆσιν.-. τῶν δὲ λεγομένων τὰ μὲν ὡς ὑπερϑετιχὰ, 
τὰ δὲ ὡς συμπερασματικὰ διέλαβεν, ὅτι ὅσαις γυναιξὶν, 

ἀμβλυσμοῦ. γενομένου καὶ λοχείας καϑάρσεως μὴ συμβά- 

σης; οἴδημα γένηται, καρηβαρία τε ταύτῃ ἕπεται καὲ 
: ὀδύνη τοῦ βρέγματος, ταύταις εἰς τὸ ἰσχίον ἀποσκήιψει. 
τῷ δὲ κειμένῳ προσϑετέον τῷ, γυναιξὶν- ἀμβλυσμοῦ- γι»ο- 

μένου καὶ μὴ λοχείας δὲ καϑάρσεως, καὶ τῷ σώματα τῶν, 
ὑστερῶν δεῖ τάξαι, ἵνα μὴ σολοικοφανὲς ἧ. ἢ δὲ πᾶσα 
ἀνάγνωσις τοιαύτη. ὅσαις γυναιξὶ, γενομένης φϑορᾶς καὶ 
μὴ λοχείας καϑάρσεως, οἴδημα γένηται τὸ ἕν. τ ὑστέρᾳ, 

ταύταις παρηβαρία γίνεται καὶ μάλιστα κατὰ τὸ. βρέγμα, 

καὶ περὶ ὑγδοον ἢ δέκατον “μῆνα ἐς ἰσχίον ἀποπίπτει. 
4 Ἐ εἰ, δὲ μ. εἶτα. τὸν ἀπὸ τῆς συλλήψεως λόγον εἴτε 

τὸν ἀπὸ τῆς συλλήψεως καὶ ἀμβλυσμοῦ μῆνα, οὐ ζητῶν. 
ψευδὴς γὰρ. ὃ λόγος. τί δὲ. ἔστε τὸ, ὁκόσαι ἄλλαι ἀπὸ 

1) ὀστέων Α... 9) Ως Ἐ,, 3) τούτῳ ἴι. 4) 51 νϑτὸ ΜπῸ. 
μι. δεγρίαταθ οοπιροπαϊαπη ρτὸ μῆνα Βαραθτῖμ.. εἶτα τη αίδινοτὶ πὶ ἴῃ 

εἴτε, ἀεἸοίο ραποίο; Ἐοτσί. εἴτε μῆνα κατὰ τὸν εἰς. ἀμιβλυσμῆ ξς 



ἡστερὲ ᾿ ᾿ ε αι» 9“. τ 4 λ -- ᾿ υστερξων; καὶ φαμεν. ὅτι ἃ εἴρηται ἐπὶ φλεγμονῇ ὑστέ- 
“- Δ΄ 9΄ς 2! ς ’ “- 

ρας, ταῦτα καὶ ἐπὶ ἄλλου οἱουδήποτε αὐτῆς 1) πάϑους, 
ΝΘ ῳω ;; Ξ - 

ἢ ὅτι πάσχει ὃ ἐγκέφαλος ἐπὶ ὑστέρη φλεγμαινούσῃ, καὶ 
- ’ 2 - , , 

σπᾶν μόριον ἀσϑενὲς ἐκ τῆς μήτρας ἐπηρεαζόμενον. 
ὔ Οἱ ξ Α « Ἁ ,- 32 ᾿ 4 39)» σ 

β.΄ Οἱ φοξοὶ δὲ μὲν καρτεραύχενὲς, ἰσχυροὶ καὶ τὰ ἄλλα 
᾿ - 2 , ε ε ᾿ , ν 2...» 2 

καὶ τοῖσιν ὀστέοισίν" 2) οἱ δὲ χεφαλαλγξες καὶ ὠτόὸῤ- 
δυτοι" τουτέοισιν πέρα! κοῖλαι καὶ ὀδόντες παρηλ-. 
λαγιιένδι. --- 

Ὡς πρὸς ἀνάμνησιν αὑτῷ ταῦτα τὰ γεγραμμένα, οὐδὲ 
συνέχειαν. ἔχουσι πρὸς ἄλληλα, εἰ μή πως εἴπομεν οὕτω, 
ὅτι οἰδήματος ὦ ὄντος ἐν τῇ μήτρᾳ, πάσχει ἡ κεφαλὴ, καὶ 
μάλιστα ἡ φοξή. σημεῖον γὰρ τοῦτο τὸ σχῆμα ἀσϑενοῦς 
δυνάμεως. ἀλλ ἐπειδὴ εἰς τὸν λόγον 3) ἐνεπέσαμεν τοῦ 
φοξοῦ, καὶ ζητοῦμεν αὐτοῦ τὰ εἴδη, ἄκαιρον ἡγοῦμαι ζη- 
φῆσαι παρὰ φύσιν σχῆμα. κεφαλῆς, μὴ ζητήσας τὸ κατὰ 

, ΡῚ ᾿ ,, μ᾿ Α , Ἁ 3 

φύσιν. εἰ γὰρ διαβάλλεται μικρὰ καὶ μεγάλη κεφαλὴ, ἐν 

μεγάλῳ σώματι διαβὄλλεται. δὲ ἣν δὲ αἰτίαν οὐ δύναμαὶ 
-»ν 2 ᾿ , ν᾿ »᾽, ε Ἀ ’ Ξ ι΄. 23 

εἰπεῖν, εἰ μὴ προείπεου διὰ τί ὃ στενὸς ϑώραξ καὶ ἀβα- 
ἵ “3. 39. 

ϑὴς διαβάλλεται. ἰστέον οὖν ὅτι ἧ φύσις ἤϑελε τὸν ϑώ- 
θαχα οἰκητήριον ὡς καρδίαμ καὶ πνεύμονα. ἔδει οὖν 
αὐτὸν. εἴναν εὐρύν. εἰ δὲ στενωϑείη,. ϑλίβουσιν ἀλλήλων 
τὰ μόρια, καὶ πολλοῦ γενομένου πνεύματος, 4) χακίζεται 

τὸ ζῶον. διὰ ταῦτα καὶ ἡ μιχρὰ κεφαλή" ἤϑελε γὰρ αὖ- 
τὴν ὡς μεγάλην. εἰ γὰρ καὶ ἕν ἐστι μόριον τὸ στεριεχό-- 
μένον, ἀλλ οὐ δ) πολὺ πνεῦμα, καὶ διὰ τοῦτο καπίζεται. 

᾿“λλὰ μή τις ἐχ διαλεκτικῆς ϑεωρίας εἴπη ὅτι ἢ μιχρὰ 
τ κ , χα ἐγτς ς , 2 » 3 φ«»" ᾿ ο 

χεφαλὴ διαβάλλεται, ἡ μεγάλη ἐπαινεῖται. οὐδὲ γὰρ αὕτη 
μΣ -Ὁ" Ψ 3 ἣΥ Ω 7 ἱ ἣν η: ἘΣΎΣΙΟΥ Υ 

ἐπαινεῖται, ἀλλὰ καὶ διαβάλλεται, καὶ μάλιστα εἰ ἀπὸ 

περιττωματιπῆς ὑγρότητος. εἰ δὲ ἀπὸ πλήϑους χρηστῆς 
ὕλης καὶ ἐῤῥωμένης δυνάμεως, ὡς ἀγαϑὸν ἔχομεν διαπρῖ ὕλης ἐῤῥωμένης μεῶς, ὡς ἀγ ἔχομεν διαπρῖ- 

3.3 3 ΩΣ ἢ ,' Α 32 ἐν 3 5»ς 

γαν. εἰ γὰρ ἔστι μεγάλη κεφαλὴ, ἀγαθὸν, σὺν 6) εὐῤῥύθμῳ 
τῷ σχήματι. ἀλλὰ ζητητέον, ποῖον τὸ εὔῤδυϑμον καὶ κατὰ 
φύσιν σχῆμα τῆς κεφαλῆς. ἰδοῦσα τοίνυν ἦ φύσις, ὡς ἡ 

1) πάϑος Τ,. ΔΑ. 2) ὑπερῶαί τε ποιλέαι τε χαὶ ὀδοῦσι παρηλλαγ- 

μένοι. οἱ δὲ κειραλ. ἵ,.. Α.. 53) Βοτί. ἐνεπέσομεν. 4) χατίζεταν Τ,,. 
δα οσδίην Ο. ἴἢ πιρ. νη δίιτ. 5), οὐ ἴογίασβθ ἰπδασοπάμπι, θ) ἀῤ-- 
εδύϑμῳ Τῷ. Τάσαι πιθμυχη ἴῃ βεαποηίίθαδ, ἘΠῚ 



ὩΣ 

τοιαύτη λογικὴ ψυχὴ καὶ αἵ δυνάμεις αὐτῆς κατοικοῦσιν 

ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ, ψυχὴ δὲ ἐχ περιφεροῦς κατερχομένη τοῦ 
οὐρανοῦ , οὐκ εἴασεν ἢ εἰς χυβοειδὲς ἢ εἰς τετράγώνον ἢ 
εἰς ἄλλο σχῆμα εἰσελϑεῖν,. ὀπειδὴ ἤμελλε ταράττεσϑαι,, 
ἐποίησε τὴν κεφαλὴν περιφερῆ, οἷόν τινα μιχρὸν οὐρανὸν. 
τῇ ψυχῇ; ἀλλ οὐκ εἴασεν αὐτὴν περιφερῆ διὰ τὴν ϑέσιν 
τῶν ὥτων, ἀλλλ ἑκατέρωθεν αὐτὴν ἀτρέμα. ἐπίλησε. τῆς 
δὲ παρ ἑχάτερα τούτων πιλουμένης, τὸ ἐμπρόσϑιον καὲ 
ὀπίσϑιον μέρος ἐξ ἀνάγκης κυρτοῦται. καὶ εἰπποτέ τι ταύτῦ) 

γένηται πταῖσμα, τὸ φοξὸν συμβαίνει. καὶ ὀχτώ εἰσιν 
αὐτοῦ τὰ εἴδη" ἕν μὲν, εἰ ξιιπροσϑεν ἢ ὄπισθεν 1) αὖ-- 
ξηῃϑῇ; ἢ κατά τι μδαυθῇ » ὃ. οὗ πάνυ σύνηϑες καλεῖν φο- 
ξὸν, καὶ ὅτε τὸ μὲν ἔμπροσϑεν αὐξηθῇ , τὸ δ᾽ ὄπισϑεν 

μειωϑῆ, ἢ τὸ μὲν ὄπεσϑεν αὐξηϑῇ, τὸ δ' ξμτεροσϑεν μειωϑθϑῇ- 

ταῦτα μὲν οὖν τὰ τέσσαρα εἴδη, συμττασχόντων ἀλλήλων τῶν 
μερῶν, συμβαίνει. ποτὲ δὲ ἡ μία μόνη πάσχει; τῆς πρόσω γὰρ 
ἀπαϑοῦς οὔσης; ἢ ὀπίσω μειοῦται; ἢ τῇ ς ὀπίσω ἀπαϑοῦς οὔ-. 

σης, ἦ ἐμήεροσϑεν αὔξεται. πρὸς ταῦτα παραβαλλομένη ἣ ἰώ: 
φαλὴ, φοξὴ λέγεται. πολλάκις δὲ τῆς ὀπίσω οὔσης ἅπα- 
ϑοῦς, ἡ ἔμπροσθεν αὔξεται, ὥσπερ καὶ τῆς ὀπίσω οὔσης 
ἀπαϑοῦς, ἢ ἔμπροσϑεν μειοῦται. ταῦτα μὲν οὖν τὰ εἴδη 

τῶν φοξῶν λέγει ὃ Ἱπποκράτης, ὅτι εἰ ἴϑης φοξὸν σχῆμα, 
πάντως μὴ 2). διαβάλῃς αὐτὸ, ἀλλὰ ζήτησον εἴτε ἀπὸ δυ- 
γνόμεως εἴτε, ἀπὸ ἀσϑενείας 3) ἐ ἐγένετο. χαὶ παραδίδωσι ; 

σχῆμα, ὅτι ἐὰν ἢ φοξὸς, καὶ ἰσχυρὸν καὶ μέγαν ἔχῃ. τὸν 
τράχηλον, ἀγαϑὸν, ἐπειδὴ ἢ ἐῤδωμένη δύναμις μέγαν 
ἐποίησε τὸν ἐγκέφαλον, ἢ ὅτι. 4) μέγας καὶ ὃ ξξ᾿ αὐτοῦ 
γνωτιαῖος, μεγάλοι ἐξ ἀνάγκης οἱ σπόνδυλοι οἱ περιέχοντες 
αὐτήν. καὶ διὰ τοῦτο ἀγαϑόν᾽ ἔνϑεν γὰρ μεγάλα τὰ νεῦρα 
καὶ οὗ μύες, διότι εἰσὶν εἰς τεάντα [εἰσὶν] ἰσχυροὶ, εἰς ψυ- 
“χικὰς, εἰς ζωτικὰς δυνάμεις. ταῦτα γὰρ γίνονται ἀπὸ δὺυ- 

γάμεως ἰσχυρᾶς. οὖκ ἐχορηγεῖτο δὲ, μὴ εὖ ἔχοντος ὃγκε- 
φάλου, οὐδὲ πολὺ αἷμα, μὴ καλῶς τοῦ ἥπατος, οὐ ϑερ-. 
μασία, μὴ καλῶς τῆς καρδίας. διότι πάντα τὰ μόρια 

ἰσχυρὰ, μάλιστα δὲ τὰ ὀστᾶ. ταῦτα γὰρ πρὸς τὴν ἀναλο- 
γίαν γίνονται τοῦ νωτιαίου. ὥσπερ γὰρ αἱ τῆς νηὸς σα- 

1) αὐξηϑῆς Τ., 9) διαβάλλης Τὰ 8) ἐγένετο οὐ. ἴω. 4) μέγαν Τα. 
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»ἶδες πρὸς τὸ μέγεϑος τῆς τροπίδος γίνονται, οὕτως καὲ 
τὰ ὀστὰ ἅπαντα χατὰ τὸ μέγεθος τῶν σπονδύλων. εἰ γὰρ 
μεγάλοι οἵ τοῦ τραχήλου σπόνδυλοι, μεγάλη καὶ ἡ ὠμο- 

, 4 ν ᾿ ς ᾿ ι ΓΒ ’ ς 
πλάτη, καὶ δια ταύτην ἡ κχλεὶς, καὶ διὰ ταύτην ὃ βρα- 
χίων, καὶ διὰ τοῦτον ἢ πῆχυς καὶ κερπὶς, καὶ διὰ ταύτας 

1) ἄχρα χειρῶν. ταῦτα μὲν περὶ τῶν ἄνω. εἰ δὲ μεγάλοι 
εἰσὶν οἱ σπόνδυλοι, μέγα καὶ τὸ ὀχοῦν αὐτοὺς ἱερὸν ὀστοῦν, 
χαὶ διὰ τοῦτο ἰσχίον καὶ μηρὸς, χαὶ διὰ μηρὸν κχγήμη 
χαὶ περόνη, καὶ διὰ ταῦτα ἄχρον ποδός. δρᾷς πῶς ἔπαι- 
'“ψεῖται τὸ φοξόν. τί οὖν ἀξὲ ἐπαιγεῖται;. οὐδαμῶς. ἀλλὰ 

ψϑέγεται, ὅτι ἐστὶν ἀπὸ ἀσϑενείας δυνάμεως. 2), ἰσχυσάσης 

χαρίσασθαι τῇ κεφαλῇ τὸ εὐῤδυϑμον σχῆμα. καὶ πόϑεν 

πάλιν. διαγινώσκομεν; Ἱπποχράτης, βοαχυλόγος ὧν, τὰ 
Α « Ῥ-... -7 Ἁ ὩΣ ε: ω - 32) νΝ 

μὲν ἕποόμενα λέγει, σιωπᾷ δὲ 8) τὰ ἡγούμενα. ἔδει γὰρ 
393ϑ " 2 - [υ «ες " Ν Ἀ 2 Ἀ 2 ὔ 

αὐτὸν εἰπεεῖν. ὅτε οἱ ἔχοντες τὸ φοξὸν ἀπὸ ἀσϑενείας 
Υ ’ 2ξ: Ζ' 

4) πασχούσης" ὃ δὲ μὴ εἰπὼν τοῦτο, ἐπάγει τὰ συμπτώ-- 
᾿ - ΡῈ -- 

ματα, ὅτι κεφαλαλγής ἔστιν. ἀσϑενοῦς γὰρ οὔσης τῆς δυ- 
᾽ - 

γάμεως, ἐδήλωσε τὸ φοξὸν σχῆμα. παντὶ ῥεύματι παρα- 
- »Ἡς. 2) , Ρ, ὕ ᾽ αν 
χωρεῖ ἡ ἀσϑένεια, ἔνϑεν κεφαλαλγία συμβαίνει. τεληροῦ- 
ταν μὲν γὰρ ὕλης ὃ ἐγκέφαλος, διὰ δὲ τοῦτον κατακλύ- 
ζονται πᾶσαι αἱ αἰσϑήσεις. ἀλλ' ᾿Ιπποκράτης μόνων τῶν 

2. 

δ) ὥτων ἐμνημόνευσεν, “οὐ μάτην. ὃ γὰρ ἐγκέφαλος διὰ 
-» - 3 , , 3 ν ν ᾿ ᾿ 

πασῶν τῶν αἰσθήσεων καϑαίρεται; ἀλλὰ πολὺ μὲν διὰ 
ἘΞ Ν ΓΑ, δ -ς , 5) ἢ . ἣ » ΕΣ 
δινὸς καὶ. διὰ ὑπερῴας, ἐλάχιστον δὲ δια τῶν ὠτων. νευ- 

Ξ ᾽ Ξ " 

θώδη γὰρ καὶ σκληρὰ τὰ μόρια. φησὶν οὖν ὃ “Ἱπποκρά- 
της ὃτι 6) εἰ τὰ ὦτα, πάλαι ἀναισθήτως κενοῦντα τὸν 
ἐγκέφαλον, γὺῦν οὕτως πεπλήρωνται, ὡς μηκέτι μόνον 
δύπον, ἀλλ ὑγρότητα: ἐκβάλλειν, πολλῷ μᾶλλον αἱ αἰσϑή- 
σεις; εἰς ὃ καὶ ἐν τῷ κατὰ φύσιν 0 μ5 ἐκβάλλ ουσιν.- 
ἔχουσι δὲ καὶ ἄλλο σύμπτωμα οἱ φοξοὶ. φοξὸν γὰρ σχῆμα 
διαβάλλει, οὐ τὸ τυχὸν, ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τῇ μειώσει τῆς ἐμ- 

- ἊΣ Ὁ Ρ 

προσϑίας κοιλίας. εἰ οὖν μειωθῇ ἡ ἔμπροσθεν κοιλία 
Ν Δι ν Δ, 3 3: ἢ , ᾿Ξ 39 Σ ἐπ 507) 

καὶ ἐπὶ τὰ ὀπίσω ἀπέλϑῃ, γίνεται 7) τὸ συμπτώμα. ἑποαί- 
δευσε γὰρ ἧ ἀνατομὴ, ὡς ἥ ἄνω γένυς συνήρϑρωται τῇ 
περαλῇ;, τῆς δὲ ἄνω γένυος,. ἢ ὑπερῴα. εἰ , γοῦν ἐπὶ τὰ 

1) ἄχρας 1. 2) Αὐἠάδιν. μή. 8) ταῦτα 1,. 4) ἘοΥΪ. πάσχουσιν. 
5) ὀστέων 1,.ὄ ΑΨ. ἀ6 δυγρὺβ Ὁ, 6) οὗ 1,. 7) τι Α. 
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ὀπίσω ἀπῆλθεν ἡ χεφαλὴ, καὶ ἢ ἄνω γένυς ἐπὶ τα ἐσώ 
ἀπέρχεται, ἔνϑεν καὶ ἢ ὑπερῴα κοιλαένεται. ἐπὶ τὰ ἔσω 
ἀπελϑούσης τῆς ἄνω γένυος, ἥ κάτω μένδι ἐπὶ τὰ ἔξωϑεν, 
οἵ ὀδόντες οὐ. φέρονται χατ᾿ ἀλλήλων » οὗ τομεῖς οὐ κατὰ, 

χὸ μέσον, οἵ, κυνοδόνεες οὐ κατὰ τῶν κυνοδόντων, οὐχ 
αἵ. μύλαι. κατὰ τῶν μυλῶν. “διεστράφησαν γὰρ, οὐχ οἵ 
κάτω. ἀπὸ τῶν κάτω; οὐδὲ οἵ ἄνω ἀπὸ τῶν ἄνω, ἄλλ οἵ 
ἄνω ἀπὸ τῶν κάτω. . , 
, εἰ. τε τ ρερυςς Ογοτ ς  εἰξιθι εοεν 5. ο Σ Σ Ξε 3 γ. “Ὁχόσοισιν ὥστέον ἀπὸ ὑπερῴης ἀπῆλθε, τουτδοισι, 

Ἷ φ Ὁ: φ τς: 55 « 3...» ΕΡῚ -" μέση ἵζει ἡ δίς" οἷσι ὅϑεν ὀδόντες, ἄκρη σιμοῦται. --- 

Πάλιν οὗτος ὃ λόγος ἀπέσχιστοαι τοῦ προειρημένου, 
2) χαὲ μὴ εἴπῃς, καὶ τούτου τινὰ συνέχειαν ἔχει" ὥσπερ. 
ἐπὲ φοξοῦ σχήματος παρεσπάσατο ἢ γένυς, οὕτως καὲ᾿ 
γῦν πᾶσχει, ὡς καὶ τὴν ῥῖνα βλάπτει. 38) εἰρήκασί μὸε 
τούτων αἵ ἀνατομαὶ, ὅτι ἣ ἄνω γένυς συνήρϑρωται τῇ 
κεφαλῇ, τεσσαρακαίδεκα. ἔχουσα ὀστᾶ, ἕξ μὲν κατὰ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς, δύο δὲ κατὰ μύλ ας, δύο δὲ κατὰ τὴν ῥῖνα, δύο δὲ. 
κατὰ τὸ ἄκρον 4) γένειον, δ) γένειον δὲ οὕτως χατὰ τὰ ἀλλὰ 

τὰ Ὁποχάτω τῆς ῥινός. ἐπαίδευσέ μὲ γὰρ καὶ τοῦτο ἢ 
ἀνατομιπὴ ϑεωρία,, ὅτι ἥ δὶς ἔχεν μὲν παρ᾽ ἑκάτερα δύο 
ὀστᾶ, ἐν δὲ τῷ μέσῳ τινὰ χόνᾶρον, διαστέλλεται δὲ καὶ 

συστέλλεταϊξ. οὗτος δὴ. ὅ χόνδρος, δεξιὰ. μὲν χαὶ ἀρε- 

στερὰ, τὰ τῶν 6) μήλων ὀστᾶ, ὑποκάτω δὲ ἔχει τὰ τῆς 
ὑπερῴας. ὀστᾶ, ἄνω τοῦ γενείου, ἐξ ὧν στηρίζεταν ἢ δίς. 
πολλάκις γοῦν ἐν᾿ τῇ. ὑπερῴα 7) νομή. ὑπερῴα δέ ἔστι 
τὸ ἐσώτερον μέρος τοῦ οὐρανίσκου. 8) γίνεται οὖν ἐχεῖσε, 
σῆψις, καὶ οὕτως κακοήϑως, ὡς μὴ μόνον λεπίδας ἔχπε-- 
σεῖν ὀστέου, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ὀστέον ἢ ἀπὸ τῆς σή- 
ψεως ἢ καὶ ἀπὸ τοῦ ἰατροῦ. εἰ οὖν ληφϑῆ ἐχεῖϑεν ὀστέον, 
ἐν ᾧ ὀχεῖται τὸ μέσον τῆς. δινὸς, ἔνϑεν τὸ μέσον τῆς 
δινὸς 9) σιμοῦται. εἰ δὲ τοῦτο τὸ πάϑος γένηται περὲ 

1) χυνώδοντες Τ,., ΔΑ. 9) ποαᾶα ὉΠ18π| οὑπὶ 60 φομ Δ, 106 ΠῈ 

Βᾶθ6ι Ὁ. ρϑύρϑσδι. “3) ρσο εἴρηνται. 4) γένυον Οοξῆῇ. 5) οἱ ὅυο, 
4118 Ῥ4181} ἰηΐτα πᾶβυμα: Ο. «ὐὯὸ νουβῖο ἃ ἔδχει σῦαθθο ἰοίο 660 
ΔΌΠΒοτγοί, 6) τποϊδυῖαπι ἀδηέϊαπι Ὁ. Ε4150 [δ ρῖ μυλῶν. ΠῚ νομῇ 1. 

8) Οζαθπα παίπη εϑί, 86 αυὰ Ἰοαυίαγ, 9) σημειοῦταε Οοἀά. 
Τάει πιθάσπι ἑῃ ἤπα Β0}15 Ἔχ ρα μδί: 0628. : 



.: 
τὸ γένειον, καὶ πέσῃ ὀστοῦν ἐκεῖϑεν, οὐχέτε ὀχεῖται τὸ 

ἄκρον τῆς ῥινὸς, ἔνϑεν ἐχεῖνο τὸ πρὸς τοῖς ὀδοῦσι τῆς 

δινὸς σιμοῦται. 
͵ 

δι, .422 τῶν γηπίων ἐκλάμψιες ἔστιν οἷσιν ἅμα ἥβη 1) με-- 
Α 5», 2) 

ταβολὴν ἴσχουσι χαὶ ἄλλαι. --- 
: : 

Νηπια λέγει οὐ τὰ ὑποτίτϑια, ἀλλὰ τὰ παιδία, ὥσττερ: 
Ἁ ς , τ , 3 - 2 2 χαὶ 2) Ηροφιλος" νήπιὰ οὐ φαλαχροῦνται, 3) οὐκ ἀγρυ- 
“- 3 Ν - ’ -»"ὝἬ Ν ᾿ Ν ᾿Ὶ 27 

πνοῦσιν, ἀντὶ τοῦ παιδία. τῶν δὲ βιβλίων τὰ μὲν ἐχου- 

σιν ἐκλάμψιες, παὲ οὐδὲν διαφέρει, ἄλλα δὲ ἐπιλήψιες. 
περὶ δὲ τῶν ἐπιληπτιχῶν παϑῶν γραφὴ ἕχάστη ἔχει τὴν 
ξξήγησιν. εἶ γὰρ ἔχει ἐχλάμιψνιες, οὕτως λέγει" ἐπὲ τῶν ξξηγῆσιν. εἰ γὰρ ἔχει ἐχλαμιμψιες, οὕτως λέγει 

, 3 , ΄ Υ Υ 3ηῚ3. Κ» 2 

παιδίων οὐ πᾶνυ διαλάμπει τὸ ϑερμὸν, ἀλλ΄ ἔστιν ἀχλυ- 

ὥδες ἔκ τὲ τῆς σπερματιςῆς ὑγρότητος, καὶ ἐξ τῆς ἀτά- 
, Ψὔ{ Ν ε 2 , 2 - 32 ’ 

χτου διαίτης. ἔνϑεν καὶ αὐ 4) αἰσθήσεις αὑτῶν ἀμβλύτε- 

οαϊ. ὅταν δὲ παραγένηται ἢ ἀχμὴ, ξηραινομένης τῆς 
ὑγρότητος; σωφρονούντων τε αὐτῶν χατὰ τὴν δίαιταν, κα- 
ϑαρὸν γίνεται, τὸ ϑερμὸν καὶ εἰλικρινές. εἴ δὲ ἔχει ἐπιλή-- 
ψιες, φαμὲν ὅτι πολλάκις ἢ ἢ ἐκ τῆς πράσεως ἢ ἐκ διαίτης 

φλέγμα πλεονάζον. μὴ δυνηϑεὶς αὑτὴν ϑεραπεῦσαι μὴ 
πτοη 76. πολλάκις γὰρ ἐρχομένης τῆς ἥβης, ϑερμότερον 

γίνεται τὸ ϑερμὸν, ὥστε καὶ ἐπιτηδείως. τῷ φλέγματι 

διαλύειν, καὶ λεπεύνει αὐτὸ, καὶ παύεται ἕν τῇ ἀκμῇ. εἰ 

“δὲ εἴη συγγενὲς τὸ πάϑος, οὐκ ἀκμὴ, οὐκ δ) ἰητρὸς 9ε- 

ραπεύει ἢ ἥβη, ὡς περιτενευμονίαν χαὲ ἰσχιάδα. τοῦτο 
γάρ ἔστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ “Ἱπποχράτους, ἐς 6) νεφρὸν 
ὀδύνην βαρεῖαν. ἑτέρου δέ ἐστι- λόγου 7) χαὶ παραβέβλ ἰη- 

ταί. ψεύδεται γὰρ ὅτι τοῖς παισὶν ὀδύνη βαρείη οὐ γίνε-- 
ται ἐς νεφρὸν, εἴ γε αὐτοῦ ἐστι λόγος ὃ λέγων, ὅτι τοῖς 
ἀκμάζουσι λίϑοι γίνονται εἰς τοὺς νεφροὺς μάλιστα, τοῖς 
δὲ παισὶν ἐν τῇ κύστει: 

[ ΡῚ 5297 : Ι [χὰ -Ὡ 

ε΄. 8) Ἐς νεφρὸν ὀδίνη βαρείη, ὅταν πληρῶνται σιτίου, ἐμέ-- 
- ς , 

ουσι φλέγμα" ὁκόταν δὲ πλεονάσωσιν. αἵ ὀδύναι, ἰώδεα, 

1) πατοβολὴν Ι,.. 2) ἡρώφυλος ᾿ Α. 8) ποη σοποϊριυπέ Ο᾽. ἃς οἱ 
Ἰεαῖββοίὶ οὐ συλλαμβάνουσιν. Α4) αἰσθήσει εἰς Ὑ,. 5) Ἰοηΐοδπι [οὐδ η} 
Βαρεπί 6 1,. εε. Α. 6) νεφοῶν ἴ,.. 7) Ἰηϊίαπι, «804. 0, ἀρχή. 8) ἂν 
Α, νεφρῶν 1. Δ. ᾿ 
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καὶ ῥάους μὲν" γίγνονται; λύονται δὲ, ὁχόταν ἐμέσῃ τῶν 

'χενωϑέντων. ψαμμία τὲ πυῤῥὰ ὑφίστανται » αἵματώδεα 
τῷ δὲ..1) οὐφέουσι, νάρκη τε μηροῦ τοῦ κατ. 9) ἕξιν. ἐλε-. 

᾿ἴγύειν οὐ δυμφέρει.᾿ ἀλλὰ γυμνάζεσθαι μὲν, μὴ ἐμπί- 
ςσπλασϑαν δὲ, τοὺς νέους ἐλλεβορίξειν ̓  ἰγνύην τάμϑδιν, 
“οὐρηζξικοῖσι καϑαίρειν, λεπεύνξιν τε ἅμα καὶ ἁπαλύνειν.--- 

τ Οὐ πρὸς διδασκαλίαν ταῦτα γράφων “Ἱπποχράτης, 

ἀλλὰ πρὸς ὑπόμνησιν αὐτοῦ, ὁιεσπσσμένοιο. λόγοις παρα- 
δίδωσι. χαὶ ἐμνημόνευσε μὲν δὲ ἀρχῆς ὑστερικοῦ πάϑους, 

'χαὶ φοξοτέρας, κεφαλῆς, ὕστερον δὲ χαὶ χαϑῶν τῆς Ὁ7764-- 

Ὁῴας, καὶ τοῦ πάϑους͵ τῶν παιδίων. νῦν δὲ ϑέλει δια- 

λεχϑῆναι περὶ τοῦ νεφριτικοῦ πάϑους. ἄλλ: ὥσπερ ἰσχι- 

αδιχὸν. πάϑος. λέγεται πᾶν πάϑος περὲ τὸ ἰσχίον γινόμε-- 

“γον, κυριωτέρως. δὲ; ἰσχίασις, ὅταν ἢ κοτύλη πληρωϑῇ 
᾿μύξης, οὕτως χαὶ πᾶν περὶ τοὺς »εφροὺς πάϑος λέγεται 
γεφρῖτις, εἴτε ὀργανικὸν. εἶτα ὁμοιομερὲς εἴη. κυρίως δὲ 
λέγεται ὃ. γενόμενος λίϑος, εἴτε ἔν, τῇ κοιλότητι, εἴτε ἐν 
τ τῇ οὐσίᾳ τοῦ νεφροῦ, ἥτις καὶ λιϑίασις ὀνομάζεται. περὶ 
τούτου τοῦ πάϑους ϑέλει νῦν διαλεχϑῆναι ὃ Ἱπποκράτης, 

3) πάλιν τῷ τόπῳ. τῆς οὖν διδασκαλίας μάϑωμεν τὰ 

περὲ τὴν λέξιν χαὶ τὴν διάνοιαν καὶ οὕτω τὸν λογισμόν. 
μέμνηται οὖν ὀδύνης βαρείης.. 

νι ὦ » Ἐξ 5. ς 5} "“ 2 ΤΟΣ ΣΕ Σ  Αὐρς Τὸ τοῦ βαρέος ὁνομα ὁμωνυμὸν ἐστι. λέγεται γὰρ 
᾿ Ων Ω ΄, ΕΣ ἢ 5:3. Χ..3 ; 

βαρὺ καὶ τὸ βάρους ἔχον συναίσθησιν 4) ὁ ἔπὲ ἀμφοτέ- 
- ς . 

ρων γῦν ὃ λόγος ἁρμόζει. μέμνηται δὲ καὶ φλέγματος." 
3 22 » 3 Ὁ ᾿ , δ “. 

ἀλλ. εἴῶϑὲ μὲν Ἱπποσοστηθο φλέγμα, λέγειν τὴν φλόγω-- 
σιν; ποτὲ δὲ καὶ τὸν ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν χυμὸν, ὥσπερ δὴ 
καὶ νῦν. μέμνηται δὲ καὶ σίτου. τοῦτο δὲ 5) κατὰ τριῶν, 
φέρεται σημαινομένων. λέγεται γὰρ σῖτος ὃ χιλὸς, λέγε- 
ται σῖτος καὶ ἡ κόπρος, ὡς ἀπὸ σίτου 6) γενομένη, λέ- 

, 7ξται σῖτος καὶ τὸ αἷμα τὸ μέλλον Ζρέφειν τὸ σῶμα. 
γῦν οἴδαμεν τὸ, τέ ἐστι καὶ τὸ ἰῶδες ὅτι 7) ἤδη κακοή-- 

ϑους χολῆς. ταῦτα μὲν τεερὶ τῆς λέξεως αὐτοῦ. 

Ν 
) 

Ὁ δέουσι ἩΪρρ. 9) ἴξίον 1,.., 8) ἰίεγιμα. ἀοςοπὰϊ τὰθβοᾶο ξον-᾿ 

ναί Ὁ. Δ) οἵ αυοά δοεγθυπι πιο] Θϑίσ πη 116 οδὲ Ὁ. αἀάϊι. 5) μετὰ 

᾿,. 6) γενομένου Θοάά. 7) Ἐοτί. εἶδος. : 
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«4ἐγει δὲ ταῦτα “Ἱπποχράτης, ὅτι γίνεται, λιϑίασις, χαὶ 
ὀφείλεις ταύτην ϑεραπεῦσαι. γίνεται οὖν ἐπὲ τοῦ λίϑου 
ὀδύνη. βαρεῖα. μεμαϑήκαμεν γὰρ ὅτι αὐτὴ ἢ, κοιλότης τοῦ 
γεφροῦ 1) οὐκ ἔχεν νεῦρα, ἔνϑεν οὐδὲ ὀδυνᾶται, ἀλλὰ 
βαρεῖται ἐκ τοῦ ἄχϑους τοῦ λίϑου. εἶ; δὲ εἴπῃς ὅτι σφο-᾿ 
δρὰν παὺ χαλεπὴν ἔχει τὴν ὀδύνην, τοῦτο: γίνωσκε “ὅτι, 
ἐξῆλϑεν ὃχ τῆς κοιλότητος ὄ λίϑος, χαὲ ἦλϑε παρὰ. τὴν 

οὐσίαν τοῦ γεφροῦ" αὕτη γὰρ ἔχουσα͵ γεῦθα Στ 
ἀλλ εἰ μὲν 2) εἴποι σοι ὃ χάμνων ὀπίσω τε χαὶ ἐπὶ τὰς 
ψόας αἰσθάνεσθαι τὴν ὀδύνην » τότε ἢ οὐσία τῶν γεφρῶν 

ἐστιν ἡ ̓ὀδυνωμέ ἐνῆ. εἰ δὲ εἴπτοι σι ἔμιπεροσϑεν καὶ κάτω 
παρὰ τὸ ὑπογάστριον χαὶ ταύτην ὡς ἐπιμήκη εἶναι τὴν 
ὀδύνην, τότε γίνωσχε ὅτι ἐκ τῆς κοιλότητος παρὰ τοὺς 
οὐρητῆρας᾽ ἦλθεν; ὅ λίϑος. τοιαύτη γὰρ ἢ τε ϑέσις καὶ 
τὸ σχῆμα τῶν “οὐρητήρων. στενοὶ μὲν, ἐπιμήκχεις δὲ ὑπὸ 
τὸ ὑπογάστριόν εἰσι τεταμένοι.. σρώτη μὲν οὖν αὕτη ἥ 

διάγνωσις. Ζευτέρα δὲ ἦ σημαίνουσα, ποῖος ὃ πεπονθὼς 
γεφρός᾽ 8) ἢ νάρχη γὰρ γίνεται ὑπὸ τοῦ πλησίον μηροῦ. 
γάρκη δέ ἔστιν ἡ δυσαισϑησία καὶ ἀκινησία καὶ ἡ κατά- 
ψυξις. ἀμφότερα γὰρ ἐδίδαξαν αἵ ἀνατομαὶ, ὡς ἐξ ὧν 
μορίων ὃ νεφρὸς δέχεται νεῦρα, ἐκ τούτου χαὶ ὃ μηρός. 

“3. -“᾿ “- -«᾿ 

πάσχοντος οὖν τοῦ νεφροῦ, καὶ τὰ γεῦρα πάσχοντα δυ- 
σαίσϑητον καὶ δυσκίνητον ποιεῖ τὸν μηρόν. ἀλλὰ μὴν καὶ 

, : ς , 27 Ν ς 5 ᾿ τ΄ ς 
καταϊψυχεταν ο μῆρος - ἐδειξαν γαρ αν αγατομαι, οἱιον ὁ 

γεφρὸς ὑπὲρ τὴν ἀναλογίαν αὐτοῦ δέχεται φλέβας Υ͂ ὅϑεν 
δέχεται. ὄ »εφρὸς, ἐκ τούτων καὶ ὃ μηρός. τρέχει οὖν ἡ 
φύσις “παρὰ τὸν 4) μηρὸν ὡς ὀδυνώμενον" ἐντεῦϑεν λει- 

φαιμεῖ ὃ μηρὸς, ὥς τῶν ἀγγείων αὐτοῦ συννευσάντων, 
καὶ διὰ τοῦτο «ψύχεται. γίνεται δὲ αὐτοῖς καὶ ἔμετος 
φλέγματος. εἴρηται γὰρ ἐν τῇ διαγνωστικῇῆ, ὡς ἐπὶ χω- 

λικῆς καὶ νεφριτικῆς διαϑέσεως ἐμοῦσι φλέγμα" ἀλλ ἐπὶ 
- ς Ὁ: 73. 

χωλικῆς, ὁμολογουμένως ἐπὶ δὲ νεφρίτιδος ὅτι ἐκ πολ- 

λῆς ὀδύνης γίνεται ταραχή. ἐντεῦϑεν ϑλίβεται τὰ. περὶ 

τὸν στόμαχον, καὶ ὅπου εἶχε τεϑησαυρισμένον φλέγμα, 
ἐμεῖ αὐτό. ἔστι δὲ καὶ ἀλλη σημείωσις. ἐπὶ γὰρ πληρώ- 

1) 4165 πεῦνοβ Βαρεδὶ '! 9) εἴποι ΒΌρεΥΡΟ, εἴπη ΔΑ. 38) ἦ 
οπι. Δ. 4) τϑηῃϑ Ὁ γειρρὺν τορίλι8. 
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σει τοῦ σφομάχον μᾶλλον ὀδυνῶνται. ὅπου γὰρ πολὲς 

χυλὸς ὃ ἐν τῇ γαστρὶ, , διατείνει αὐτὴν : ἥτις διατεινομένη 

᾿ὀδυνᾷ τὸν γεφρὸν, ὃς τεινόμενος, ἐκ τῆς κόπρου θλίβει. 

τὸν νεφρόν.. ἀλλὰ μὴν καὶ πολὺ αἷμα ὃν ἐν τοῖς. ἀγγείοις, 

ἐκεῖνο, διατεινόμενον ὀδυνᾷ τὸν γεφρὸν;, καὶ μᾶλλον ὅτε 
πολλὰ ἔχει. ἀγγεῖα. εἰ. δὲ κατακρατήσουσιν. αἵ ὀδύναι, χαὲ 
ἰώδης ἀνεμεῖται χολὴ; εἶτε ἐν τῷ στομάχῳ γεννηϑεῖσα,, 
εἴτε χαὶ ἐξ ὅλου τοῦ σώματος. ἐκεῖ ἐρχομένη. ἐπειδὰν γὰρ. 
ἀγρυπνία! πολλαὶ, γνεφρίτιδες. καὶ πόνοι ἐξ ὧν. ἐκκαίεται 

ὃ στόμαχος, γευνῷ πολλὴν. χολὴν, ἥτις ἀνάγεται. πολλά- 

κις δὲ οὐδὲ γεννᾶται. ἐχεῖ, ἀλλὰ φέρεται. ἀσϑενεῖ γὰρ ὃ 
στόμοχος ὡς 1) τῶν νεφρῶν. παρακείμενος; ἔνϑεν ὡς 
ἀσϑενὴς χαὶ ὡς εὐαίσθητος, πᾶν μὲν ἐπισύρεται δεῦμα, 

: προτρέχει δὲ τὸ λεπτότερον. τί. δὲ λεπτότερον χολῆς; ὁ ἐν-- 

ϑεν͵ ὃ χοθῤδης, οὗτος ἐμεῖται χυλός. 

7 

Περὶ λίϑου καὲ πῶς οὗτος γίνεται. 

“Ζ:εῖ γοῦν εἰδέναι ὃ ὅτε ὃ ἐν τῷ νεφρῷ λέϑος, ἀπὸ ϑερ- 
μασίας ὑπεροπτώσης,. ἅτις ἀπὸ ὕλης φλεγματικῆς, ,γίνε- 
ται καὶ ἀπὸ χρόνου καϑὼς ἧ ϑερμασία ὑπεροπτῷ τὴν 

ὕλην. ἔνϑεν οὖν γίνονται καὶ τὰ διάφορα εἴδη τῶν λί- 
ϑων: εἰ μὲν γὰῤ πολλὴ ἢ ϑερμασία, ποιεῖ τὸν λέϑον. μέ-- 
“λαν: εἰ δὲ ἥττων, ἐρυϑρότερον ἢ λευκότερον. καὶ ἀπὸ 
τῶν χυμῶν. γίνονται. λίϑοι ἢ σανδαραχώδεις., ἢ μέλανες ἢ 
ὠχρόλευκοι ἢ ἢ 2) πυρόξανϑοι ἐκ τῆς ποικιλίας. “τῶν χυ- 

μῶν. καὶ γὰρ διαφόρως ὃ χρόνος χροΐζει τὸν λίϑον. ὅ 
γὰρ πολὺς χρόνος, μελανὸν αὐτὸν ποιεῖ, ὅ δὲ ἥσσων, 

λευκότερον. ὥσπερ ἐπὶ ἄρτου ὀπτωμένου, οὕτως. διαγνῶ- 

μεν τὰν λίϑον. ΄ 

Θέλομεν οὖν αὐτὸν ϑεραπεῦσαι. ἀλλ᾽. Ἰσῶς καὶ πρὸ 
τῆς ϑεραπείας ἢ φύσις τὸ ποιεῖ χρήσιμον. ποιεῖ δὲ τὰ 
μὲν ῥᾳστώνην», τὰ δὲ καὶ τελείαν φέροντα τὴν ἀπαλλα- 
ψγήν. εἰ γὰρ κενώσει φλέγμα δ᾽ ἐμέτου,; ῥᾳστώνη γίνεται" 
κενοῦται γὰρ τὸ φλέγμα τὸ ϑλίβον τὸν στόμάχον, καὶ διὰ 
χοῦ στομάχου τὸν γεφρόν. καὶ τὸ πρότερον μὲν. εἰς 

1) Ἑοτί. τοῖς γεϊρροῖς. 9) πυρόξανϑος ἵ.. 



’ ᾿ Ἂ ς᾽» ῖ : ξ 
πνεύματα ἀγαλυόμενος, ἃ δεχόμενος ὅ γεφρὸς, ὡς ἀσϑε- 
γέστερος, διετείνετο" τελείαν δὲ ἀπαλλαγὴν, εἰ κενωϑῶσι 
τὰ ψαμμία, διάφορον ἔχοντα τὴν χροιὰν, παρὰ τὴν 9ερ- 

ἢ ν᾿, ὦ ν τ Ἃ , 32)η) 9. «κτς μασιαν καὶ τὴν ὕλην καὶ τὸν χρόνον. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ “ἴππο-- 
πράτης νῦν νξφρῖτιν ὑποτίϑεται ἐκ παχυτέρου αἵματος 
γινομένην, λέγδιε ὅτε. εἰ χενωϑῶσιν ἐρυϑρὰ ψαμμίέα σὺν 
Γι 2 ΒΩ 2 Α - ν 41,9. 4. » 

αἵματε δὲ οὔρων, ἀπαλλαγὴν ποιοῦσι, σὺ δὲ εἰπτὲ ὅτι εἶ 
πενωϑῶσι ψαμμία τὴν χροίὰν ἔχοντα τοῦ ποιοῦντος χυ- 

»"ν οἱ τ 5 4:5 - , Ἷ 2 Α 
μιοῦ. αὑτὴ μὲν οὖν ἢ ἕκ τῆς φυσεως ϑεραπεῖα. Ἐν δὲ μη- 

δὲν ποιήσει ἡ φύσις, σὺ ὀφείλεις ϑεραπεύειν. ξῤχόμενος δὲ 

πρὸς τὴν θεραπείαν, πρότερον μὲν ἐπιμέλείαν ποιεῖσθαι 
τοῦ παντὸς σώματος, μήπως περιττωματικὸν ὃν πέμτεῃ 
τῷ νεφρῷ. μετὰ δὲ τὴν θεραπείαν τοῦ παντὸς σώματος 

ἐς “ [2 “ " -ὕ7-ὦὦ 

ἐλϑὲ καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ πάσχοντος νεφροῦ ἴασιν, καὶ τοπικοῖς 
χρῆσαι. βοηϑήμασι. τούτου εἷς κανών. Ἕτερος ὃ λέγων, μὴ 
μόνον ϑεραπεύσῃς τὸν νεφρὸν, ἀλλὰ καὶ προφυλάττεσϑαι. 

, δ Ἂ; ᾿Ὶ ἸΣ ΤΟΥ ’ ς ὦ Ὁ ε - 
πολλαΐάις γὰρ ἤλθε πρὸς αὐτὸν πρώτη ἢ ὕλη" εὐρεϑεῖσα 

δὲ χα ἀρχὰς ἦ φύσις ἐῤδωμένη,. ἀπεδίωξεν αὕτην, 
ΟΣ ΞΕ; ν κάτα ἡ , , Ξ3 Ἔα ΞΘ , ς , 

ὁμοίως δὶς χαὶ᾿ τρίς. δέος οὖν μὴ ἀσϑενήση ἢ δυναμις, 
« - -»"ὝἮ ’ χαὶ μηκέτι τὴν ὕλην ἐπιῤῥδέουσαν ἀποδιῶξαν δύνασϑαι;, 

κἀντεῦθεν ὃ νεφρὰς ἑχτικὴν λαβὼν συγήϑειαν; λίϑον 

ἐργάσηται. προφυλάξαι οὖν αὐτὸν χρὴ τοῖς τονοῦσιν, 
ἕνα μηκέτε δέξηται τὴν 1) ἐπερχομένην ὕλην. Τρίτος 
κανὼν οὗτος. λάμβανε ἔνδειξιν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν 
2) στοιχείων. : 

Τούτων προειρημένων, ἰδωμὲν τὴν ϑεραπείαν. καὶ 
τέως μὲν οὖν μιμησώμεθα τὴν φύσιν καὶ ποιήσωμεν αὖ- 
τὸν ἐμέσαν φλέγμα, μὴ ἐάσωμεν δὲ πολὺν σῖτον ἐν τῷ 
σώματι, πολὺν χιλὸν, διὰ τὴν διάτασιν τῆς γαστρὸς, μὴ 

πολλὴν κόπρον, διὰ τὴν διάτασιν τοῦ παρακειμένου 3)ν8- 

φροῦ. ὅτι γὰρ ἐπὶ ἐμφράξει κόπρου πολλάκις παροξύνε- 
«ται γεφρίτης : ἐδήλωσεν ἔνεμα ὀδύνην παῦσαν γεφριτίκοῦ. 
ἀλλὰ μὴν μηδὲ αἷμα πολὺ ἐάσωμεν ἐν τῷ σώματι » ἵνα 
μὴ τὰ πολλὰ ἀγγεῖα ὀδυνώμενα καὶ τεινόμενα τὸν νεφρὸν 
ὀδυνήσωσι. ταῦτα μὲν οὖν παραφυλακτέον. ἐρχόμενος -δὲ 

1) ἐπε χουινῖν 1,, 9) συστοίχω» Α, Ὅεπ6, 3) χιλοῦ σοὰὰ, πηα]6. 

. ω 



πρὸς. τὴν ϑεραπείαν καὶ ϑέλων. προνοήσασϑαι. τοῦ, παν-᾿ 
τὸς. σώματος, ἀσιτεῖν. αὐτὸν κέλευσον, μήπως, ἐχ εῆς πολ- 
λῆς τροφῆς. φλέγμα συναγόμενον. ποιήσῃ τὸν λίϑον. κέλευ-. 
σον οὖν αὐτὸν, χυμνάζεσϑαι. οἶδε. «γὰρ. ἥ. κίνησις. λεπτῦναι. 
καὲ ἐκδιαφορῆσαι παχύτητα- χυμοῦ. ἀλλὰ χρὴ. αὴ, τυντό- 
γοῖς ἢ πολλοῖς κεχρῆσθαι, γυμνασίοις, “μήπως ἐκ τῆς 
πολλῆς κιρηδϑιὺς᾽ “ἐγειρομένη᾽ πάρα" φύσιν ϑερμασίοα: ποι- 
ἤσῃ" τὸν. λίϑον," δὺ μόνον δὲ ἡ ϑερμασία αὐξηθῇ" ἀλλὰ 
Καὶ ἢ ὕλη ἢ ξχεὶ ̓ διὰφορουμένη᾽ παχυτέρα᾽ γένηταῖ, καὶ 
τὸ ὑπολειπόμενον" αὐτῆς. γεῶδες. ὙΡΟΠ εἷς “λίϑον;" ̓ ἀλλὰ: 

συμμέτροις᾽ χέχρηδο γυμνασίοις; Χὰὶ τούτοις ἰωϑόδσιν ἐν; 
ταῖς κατὰ: φύσιν. ἘΣ πράξεσιν." τοῦτο 708. ̓ προφυλάξῆς' 
ἐστιν. οὐ γὰρ ἐτόλμα" δ᾽ “Ἱπποκράτης. ἐν αὐτῷ τῷ." ̓πᾶϑεν 
καὶ τῇ χαλεπωτάτη, ὀδύνῃ ἐπιτάξαι γυμνασίοις. 'χοὶ ταῦτα 
εἰρηκὼς “Ερωδικὸξ ποῦς πυρεταΐνοντας 2) ἔχξεινας δό- 

μοις ἢ πάλῃσιν. ἀλλὰ ̓ ταῦτα προφυλακῆς εἰσι. καὶ ϑέλοι : 
τὸν κάμνοντα. κατὰ λον σχολὴν. γυμνάζεσθαι" Φ ἊΣ 

Ἔρχεται. λοιπὸν. ἐπὶ τὴν. ϑεραπείαν. τοῦ παντὺῤ σώ- 
ἐι6ΈῈ66: καὶ εἰ ἐστε: πλῆϑος᾽ αἵματος, φλέβα. τάμνειν »οὐ, 

τὴν. τυχοῦσαν, «ἀλλὰ. ἕν τῷ ὐβῳρῷ, πλησιάζουσαν, τὴν 
κατ, ἐγνύαν) Ἄς, ἐξι ἧς γὰρ. ἀπὸ. ἰσχίου. δέχεται ὁ. ἡεφρὸς, 
ἔχ. 4). τούτου. ἧ. ἐγνύα.-. ἔχει, δὲ. καὶ κάτῳ.. πολλὰς ὀποοχίς 

δας. ἀλλ ἡμεῖς. τὴν. ἀνωτέραν φέμνωμεν,. ἵνα. τύχέως γέ- 
γῆται μετάστασις͵ τῆς: ὕλης.- ἔνϑεν. καὶ 5) τοῦ πατῶ- λῆξιν 

μηροῦ τέμνομεν. φλέβα. εἰ δὲ μὴ εἴη ὕλη,. ἀλλὰ ποιότης, 
καϑαίρωμεν.- τίνι. δὲ; εἶχε καϑῦραι, ὅ Ἱπποκράτης, ἐν τοῖς, 
τότε, χρόνοις; ἢ ᾽ ἢ ἐλλεβόρῳ, ὃν ἡμεῖς. φεύγομεν διὰ τὸ πε- 
οιττωματικὸν. τῶν .- 'σωμάτων, ὃ δὲ Ἱπποκράτης. παφελάμ- 
βαγενν ὡς. ἂν. ̓ καϑαροῖς. σώμασιν.. εἰ. δὲ χαὶὲ πλῆϑος. εἰ). ; 

καὲ ποιότης, 'τότε τοῖς, ἀμφοτέροις χρησώμεϑα ; πρότερον. 
ἐἱὲν 6) τῇ φλεβοτομίᾳ, ἵνα. διάπνοιαν. χαρισώμεϑα, ὥστε- 

ρον: δὲ τῷ φαϑαρσίρ: ἐντεῦϑεν.. “ 10. αἱ τὸ Ἵ ; 
42: 

1) “πράξεις οάά. 2) τἐχεενυχες σοδά. πρόδικος: Ἑαβεῖς: 8, ἜΣ 
ΧΕΙ, Ρ. 188. Νεγοάϊουβ. Ο. 3). ἑξῆς. Οοάα. ἐσχίος. Θοάά: 4) ἔογέ; 
ταύτης 86. φλεβός. Ὁ) ἰδηιοτῖβ 6 ταρίομα Ροϑβιῖ γϑῆδϑ Ρτοΐθμαι 885 

Ὁ. ιαυίάομι νεῦρα δγᾶθοδ Ἰαιἷπα τϑάδαιας οχιεοιῆδην ἕθποβ νὸς 

πᾶιη, 8) τῆς φλεβοτομίας. -Τ,. 

.Ἅ. ἐε 2 
- « 
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στοίχων ἐνδείξεις γινέσϑωσαν, ἀκμάζοντι, " ἐν εἰωϑότι, 
ἐν ξαρινῇ ᾿χαταστάσει. ἀλλ Ἱπποχράτηξ᾽ "μόνης τῆς τῶν 
γέων μνημονεύσας ἡλιδίας:  δέδωχξ σοὶ ἂν χαὶ τῶν λοι- 

σῶν. συστοίχων. ἐχρησάμεϑὰ ἁπλῶς Τῇ ̓ χαϑολικῇ ϑερα- 
πείᾳ. ἐρχόμεϑα παρὰ τὴν τοῦ νεφροῦ." 

Καὶ χρησόμεϑα. ἀποζέμασι τοῖϑ: διουρητεκοῖο,. τοῖς δυ-. 

γαμένοις ϑρύψαι. λέϑον, οἷον. τὸ᾿ ϑαμασόνιον. λέγει. δὲ 
χαὶ. Ἱπποχράτης ἐν τῇ ϑεραπείᾳ. τοῦ νεφροῦ, λεπτῦναι, 

ἅμα καὶ ἁπαλῦναι" καλῶς πάνυ. ἐπειδὴ γὰρ εἶπε ὅτι 
φλεβοτόμησον ἢ κάϑαρον,. εἴ ἔστιν ἀχμαστικὴ ἡλικία, 
ἴσως τις εἶχεν. αὐτῷ. εἰπεῖν, «καὶ εἴ ἔστι παιδικὴ,, μηδ᾽ ἐν 
τούτῳ ἔχομεν τὰ τῆς ϑεραπείας οὐδαμῶς. ἀλλ ὀφείλεις 
πάνυ καταϑρύψαι τὸν λίϑον," πρότερον. μὲν. ὅτι παιδικὴ 
ἡλικία ἢ πάσχουσα, ἔπειτα δὲ. καὶ; μέλλει. λέϑος διὰ τῶν 

οὐρητήρων παρέρχεσϑαι. οὐρητῆρες δὲ στεγοὶ καὶ μακροί" 
καὶ διὰ τοῦτο ὀφείλομεν τὸν. χυμὸν '“ἁπαλῦναι τῇ ὃ γρότητι, 
ἕνα μὴ ξηρὸς ὧν 2) ἐνισχεϑῇ ἐν τοῖς οὐρητῆρσι, καὶ βρα- 
δέως ἐχχρίνόμενος πολλὰξ ὥρας ὀδυνήση μίὰ μὲν -οὖν 
αὕτη 7 ἐξήγησις. Ζευτέρα δὲ ὅτι πολλάκις ᾽ 8) λιϑίασιο 
γίνεται, ἀπὸ ὕλης μετὰ ποιότητος. καὶ πρὸς ἀμφότερα 9ὲ- 
λόμεν ἐνστῆναι. ἔνϑα πολλάκις ψυχροῦ. ὕδατος πόδιξ ξτταῦσε 
γεφρῖτιν, ᾿οβέσασὰ μὲν" ̓ δυσχρασίαν. ἐνοχλοῦσαν, δώδσασα 
δὲ δύναμιν" καταβεβλημέγην.. ὑ7τὸ" δυδχρασίας." ̓ δύναμις: δὲ 
ῥωσϑεῖσα ἢ Ἴ. ἔπειμεν ἢ ἀπεδίωξε τὴν’ ὕλην, κα ἐπαύσατο ἧ 

γεφρῖτις. “πρὸς ἀμφότερα οὖν ὃ Ἱπποκράτης; πρὸς μὲν. 
τὸ πλῆϑος διὰ τῶν εἰρημένων. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ᾽ ἢ ποιοῦσα: 
ὕλη τὸν λίϑον οὗ μόνον πολλὴ ἥν; ἀλλὰ χαὶ παχεῖα » τὸ 
μὲν πλῆθος ἐχένωσεν Ἴ φλεβοτομία;. τὴν δὲ σύστασιν αὐὖ- 

᾿φοῦ νῦν λεπτύνομεν, τὴν δὲ ποιότηξα) Χαὶ᾿ “τὴν ̓ δυσχρασίαν 
σβέννυμεν καὶ ἁπαλύνομεν. ἀλλ᾽ ἐπβιδὴ εἶδεν. δ᾽ Ἵππο-- 

ἀράτης ὡς ἐπίπαν ὡς τὰ λεπτύνοντα᾽ πάντα ϑερμά εἰσι, 
χαὶ ξηρὰ, τὰ δὲ κατακιρνῶνθα καὶ" ἁπαλύνοντα. ψυχρὰ 

καὶ ὑγοὰ, διὰ τοῦτο προσέϑηκο τὸ αἷμα , ἵνα ποτὲ μὲν 
ζοῖσδε, ποτὲ δὲ τοῖς ζρήσῃ; πρὸς. τὸ; κατεπεῖγον ἐνιστά- 
μιδνος, οὐδὲ ϑατέρου παντάπασίν ἀμελῶν: 

.-»..............--.«....- 

ει Ὁ ἂν Τῷ 9) ἐνισχηϑῇ ἴ,. 8) λιϑίωσις (οαὰ; 
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Ἔστι δὲ καὶ ᾿ἄλλη τρίτη αἰτία. εἶπε γὰρ εἰς ἀφορι- 
σμοὺς, ὅτι. τὰ σώματα χρὴ ὅχου ἂν τιὸ ϑέλῃ καϑαίρειν, 

εὔῤῥοα ποιέειν. χαὶ πολλῶν ἔχεῖσε λεχϑεισῶν. ἐξηγήσξων, 

μόνην τ ἐδεξάμεϑα, ὅτι ὅταν βούληται. χενγῶσαι εὐῤῥοον 

τὸ περιέχον, ὑγρᾶναι, τὰ περιεχόμενα, ἕγα δὲ εὐρέος. ὁρ- 
γάνου ταχέως ὀλισϑαίνῃ τὸ κενούμενον. τοῦτο καὶ ἕν- 
ταῦϑα λέγει, λέπτύνων τὸν μέλλοντα κενωϑῆναι χυμόν. - 
ἐπειδὴ δὲ δὲ οὐρητήρων κενωθῆναν μέλλει τῶν στενῶν 
καὶ μακρῶν, εὕρυνον αὐτοὺς δὲ ὑγρότητος. ἀλλ Ἵππο- 
κράτης ἐκ τοῦ γινομένου τὸ ποιὸν ἐδήλωσε. ϑέλων γὰρ. 
εἰτεεῖν ὑγθανον, ἐπειδὴ ᾿οἷὸς τὸ ὑγραϊνόμενον ᾿ἀπαλύνε- 
σϑαι, 2) ἁπαλῷ εἶπεν ἀντὶ τοῦ ὑγραίνοντι. οὕτω μὲν οὖν 

καλῶς ἐγνωσται τῷ Ἱπιτοχράτει ἢ λιϑίασις. ἀλλὰ μὴν 
καὶ ἐθεραπεύετο ἐπὶ τῶν αὐτοῦ χρόνων." ἐπειδὴ γὰρ οὐχ 
7ν τότε πολὺ φλέγμα ἔχ τῶν συνεχῶν. γυμνασιῶν, ἃ ἀλλ ἦν 

ξῤδωμένὴ ἢ δύναμῖς, εὐχερῶς ἐγικᾶτο ἢ λιϑίασις. ἐπειδὴ 

δὲ νῦν τρυφηλὴ μὲν τράπεζα, ᾿βλενγ»ώδης. δὲ συνάγεται 
χυμὸς καὶ πθλλὴ: ἀσϑένεια, ἔνϑεν μὲν γίνονται πολλαὶ 

λεθϑιάσεις" ἔκ δὲ τῶνδε, δυοίατα. ἢ ̓χαὶ ἀνίατα σχεδὸν 

πάϑη. ταῦτα μὲν οὖν οὐκ ἠγνόησεν Ἱπποκράτης. εἶπε 

γὰρ 9) γεγυμνάσϑαι καὶ ἀσιτεῖν, ὧν γῦν οὐδὲν γίνεται. το- 
“σαῦτα περὶ λιϑιάσεωρ. -- ἘΞ 

ς΄. Τυναικεῖα τῇσιν ὁδαταινούσῃσιν ἐπιπολὺ παραμένει" 
ὅταν δὲ μὴ ταχὺ. 4) ἴη, ἐποιδέει,--- 

᾿Οφείλομεν ὁπόμενοι τοῖς ἐξ ἀρχῆς ̓ ὁμολ ογηθεῖσι . σὰ- 

-φηνίσαι τὸν “λόγον, ἀποδοῦναι δὲ καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ 
- λογισμοῦ. ϑυηδιπεῖον,. οὖν μεμνημένου δοῦν τοῦ Ἵπποκρά- 

τους, τρεῖς φαίνονται τρόποι. σημαινόμεγοι. λέγεται γὰσ 

γυναϊκεῖον μόριον, μήτρα, ὔρχις, τράχηλος, αἰδοῖον. λέγε- 

ται γυναικεῖον καί τὸ περὶ ταῦτα τὰ μόρια πάϑος, ἥ. 

ὑστερικὴ, ἄπνοιϊα. δ) λέγεται καὶ γυναικεῖον ἔργον, οὐ περὲ 
ἁφῆς τῆς ποιούσης ἀσχολεῖσϑαει τὰς γυναῖκας οἷον ἱστὸν 

6) ἢ ἠλακάτην, ἀλλὰ τὴν σύλληψιν, τὴν κυοφορίαν; τὴν ᾿ 
- 

ἢ) ἐδεξόμεϑα Οοα4, 5) ἁπλῶ 1,. 8) Οοθᾷ. γυμνᾶσθαι. Δ) ἴῃ 
οὐ, .. Ἁ, ἐπέδοι Α. ᾿5) ἀπὲ πιθηβίαπι τοίθηΐξο δα, Ὁ, 6) ἡ εἷλε-. 

κάτην Θοδὰ. 

ΔῈ 
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ἢ) ἀπότεξιν, τὴν γαλουχίαν, πρό γε πάντων τὴν ἔμμηνον 
χάϑαρσιν. καλῶς δὲ εἶπον. πρὸ τούτων. ταύτης γὰρ. εὐη-- 
μερούσης » καὶ αἵ ἄλλαι προέρχονται. δἰ γὰρ καθαίρεται 
κατὰ λόγον ἣ μήτρα ἕν “ἢ συλλήψει 2) ὡς. κατὰ τινος 
ἐραστοῦ ἔρχεται, κατὰ τοῦ σπέρματος, καὶ δηροτέρα οὖσα᾽ 
σφίγγει τὸ σπέρμα᾽ ἐντεῦϑεν καλῶς ἢ κυοφόρησις, καὶ 
ἄφϑογον. τὸ γάλα. περὶ ταύτης οὖν τῆς καϑάρσεως γῦν 
διαλέγεται ταύτην γὰρ ἔχάλεσε γυναικεῖον. λέγει γὰρ. καὶ 
3) ὑδαταινούσῃσι. καί τινες μὲν λέ ἐγόῦσι τὰς ἐχούσας ὕδε- 

θ0»" τοῦτο δὲ οὐκ ἐστιν᾽ ἀλλὰ τὰς ἐχούσας ὀρωδέστερον 

καὶ ψυχρότερον χαὶ ὑγρότερον. καταμήνιον, ὑϑαταινούσας. 
καὶ πάλιν τινὲς λέγουσιν ἐπὶ τῶν παρὰ φύσιν.᾽ τὸ γὰρ, 
ἀληϑὲς, ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν. εἶ γάρ ἔστι ψυχρότερον καὶ 
ὑγρότερον τὸ. καταμήγιον, φανερὸν ἔχ τῆς κράσεως καὶ 
ἦλι κίας καὶ ἕξεως. χαὶ χροιᾶς. πάντα. -μὲν γὰρ περὶ 4) ὃγνο- - 
μάτων λέγει ὃ Ἱπποκχράτης,. ὅτι εἰ ̓ ἀαϑαίρεται, ἢ γυνὴ 
ψυχρότερον καὶ ὑγρότερον περίττωμα, ὡς ἐπιπολὺ 5) κα- 
ϑαιρεῖσθαι. τὸ γὰρ ἐπιπολὺ, ἢ πρὸς τὰς ἡμέρας. ἀντὲ 
τοῦ μὴ δύο ἡμέρας μόνας ἢ τρεῖς, ἀλλὰ πλείονας, ἢ. καὶ 
πρὸς τὰς ἡλικίας πάντῃ, τοῦ μὴ ἄχρι μόνης τῆς ἀκμῆς, 
ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς παραχμῆς. εἰ γὰρ ἐπισχεϑῆ τὸ κατα- 
μήνιον, οἴδημα τεοιεῖ περὶ τὸ “πρόσωπον, Ὁ. τὴν ὑδερικὴν 
διάϑεσιν ἐργάζεται. καὶ νῦν αὕτη, ἢ ὅτι Ψυχρὸν τὸ χα- 
ταμήνιον ψύχει τὴν ϑερμασίαν, ἢ ὅταν» τῷ: πλήϑει κατα-: 

βαρῇ θ) χαὲ καταπνίγῃ. μεμαϑήκαμεν γὰρ ὅτι καὶ ἀϑρόα 
φορὰ χαὶ ἀϑρόα ἐπίσχεσις ψύχει, κένωσις μὲν τῇ διαφο- 

φήσει, ἐπίσχεσις δὲ τῷ πλήϑει καὶ τῷ ψύχει. 

ζ΄. Καὶ ἐν Κρανῶνε αἵ παλαιαὶ ὀδύναι ψψυχραΐ" αἱ γὰφ᾽ 
»εαραὶ ϑερμαὶ, “) αἱματίαι αἱ πλεῖσται καὶ τὰ ἀπὸ 
ἰσχίου Ψυχρά. --- ἘΞ 

“Κρανὼν μέν ἔστιν ὄνομα πόλεως. γῦν διαλέγεται “π- 

ποχρότης περὲ ἐπιδήμου ἃ ἣ ὑπορδῥικου 8) ὀνόματος. εἶ 

1) ἀπόδειξιν Ὦ,.. 2) ϑοπατα διυβλίίοί δϑηϊυγαπι Ο. τμδῖο. 2) ὑδα- 
᾿χαίνουσε Οοᾶά, 4) τηιεπείτυα Ῥυνρδίίοηθ Ὁ, 56) Ποχί, χαϑαίρεσθαι, 

αυοᾶ Ὁ. Ἰερίί. .6) καὶ] γὰρ Ἴ,., 17) αἵματι δὲ πλ. Οοάα,. 8) Βουί. 
νοσήματος. ταοτῦο Ὁ. 
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γὰρ ἦν σποραδιχὸν τοῦτο, ἦν ἀνάξιον νόσημα 1) μεγάλου 
ΠΣ ἢ ἀλλοῦ τινὸς μορίου. μεριποῦ παϑόντος ἐπειδὴ 
καϑόλου λέγει ὃ ἔγ' ̓ Κρανῶνι, περὶ ἐπιδήμων μᾶλλον. λέγει 

οὖν ἱστορηκέναι ἐκεῖ “Ἱπποκράτης νέας καὶ παλαιὰς ὀδύ- 
ψας. καί τινες καταγελάστως ἐξηγήσαντο. ἐπειδὴ Ἵππο- 
κράτης πρὸς ὑπόμνησιν αὐτοῦ ταῦτα ἐν διφϑέραις 32) ἄπε- 
τίϑετο, νέας μὲν. λέγει ἃς πρὸ ὀλίγου εἶδε, παλαιὰς δὲ, 
ἃς πρὸ πολλοῦ χρόνου. 3) ἡμεῖς δὲ ἃ πρὸ πολλοῦ φα- 
μεν, ὅταν τὴν ταχέως γινομένην ὄδυνην καὶ ταχέως πάυο- 

μένην, νέαν. λέγει, 4) τὴν δὲ ἀναμένουσαν πλείονα χρόνον, : 

παλαιάν. πᾶσαν δὲ, ἀπὸ αἵματος, ἀλλὰ διαφόρου: αἱ μὲν 

γὰρ νέαι, ἀπὸ ϑερποτέρου καὶ λεπτοτέ ἔρου, άξϊ δὲ πα- 
λαιαὲὶ, ἀπὸ μελαγχολιχωτέρου καὶ παχυτέρου. λέγει δὲ 
ἱστορηκέναι καὶ ψυχρὰ τὰ περὶ τὸ ἰσχίον, τουτέστι τεί- 
γονταὰ τὸ ἰσχίον, 'διάϑεσιν τὴν ἀπὸ φλέγματος γινομένην. 
ἀλλ ὅταν γένηται περὶ τὸ ἐσχίον ψυχρὰ διάϑεσις, ζητη- 
τέον πῶς γίνεται" οὐδὲν γὰρ 5) ἄτοπον ἀπὸ ϑερμασίᾶς 
αὐτὴν γίνεσθαι, εἰ ἀναμνησθῶμεν τοῦ πρώτως καὶ κατὰ 
συμβεβηκός. πολλόχις γὰρ γίνεται περὲ τὸ ἰσχίον 6. Ὲ:92- 
σξι δυσκρασίῳ, ἀλ᾽. δὕρηκυῖα ψυχρὸν χυμὸν ἀνέλυσεν οαὖ- 
τὸν, καὲ οὕτως πέμιψας ἀτμοὺς ψυχροὺς, δέδωκεν ἔννοιαν. 
«νύξεως ἐμφωλευούσης, ὥσπερ καὶ τὸ ἐναντίον, τῦύξις ὃπε- 
γένετο" πυχνώσασα δὲ τοὺς πόρους, ϑερμασίας δέδωκε Ὲ 
συναίσϑησιν.. οὕτω καὶ ἐνταῦϑα παρεσφάλη ἡμῖν τὰ τῆς 
ϑεραπείας. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ στομάχου χολὴ πλεονα- 
ζουσα καὶ διὰ τῶν. ψυχόντων ὀφείλουσα ϑεραπευϑῆναι, 
δέδοται τροφὴ καὶ οὐκ ἐπέφϑη" ἦν γὰρ καταβληϑεῖσα ἐκ 
τοῦ χυμοῦ ἢ δύναμις, ἡ δὲ ἀπεπεηϑεῖσα φλεγμάτων δέ- 
δωκεν αἴσϑησιν. οὕτως καὶ ἐνταῦϑα. πολλοὶ τοῖς διὰ, κυ- 
μίνου καὶ ἀγνίσου χρησάμενοι, ηὔξησαν τὰ τοῦ φλέ ἐγματος, - 
ὀφειλόντων διὰ ψυχροῦ ὕδατος πόσιν. σβέσαι τὴν. χολήν. 

τοῦτο δὲ ἔπαϑον, μὴ ζητήσαντες, τί τὸ πρώτωξ᾽ καὶ τέ 
τὸ χατὰ ΟΡ ΕΘΉ κὸς; ὥσπερ φησὶ χαὶ ὃ Γ΄ ἀληνὸς, ὅτι τὰ 

πνεύματα γίνονται ἔν τῇ γαστρὶ, τοῦ κατὰ φύσι» ϑερμοῦ 

1) “μεγλ΄ μέλους Οοδά. ἄΐσπυθ. ππᾶσπο πποιῦτο Ὁ. 2) ἀπεξέϑετο- 

Τ,, 8) Αἱ πο5 ἴοῃρδ 8]1{61;. 5 "σοί, ἀοΙογθαι οδἰ γεν εἰς: Ὁ. Ἐοτε. 

ὅτε ἴοςο ὅταν. 4) τὰ ἴ,. 5) ἄτομον ἔ,.. 6) οδ168 Ὁ: ϑρεμή: 
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μειοϑέντος. μειοῦται δὲ ἢ ἄντικρυς ἀπὸ ψύξεως ἢ ἀπὸ 
παρὰ φύσιν ϑερμασίας. ταῦτα οὖν. ἅπαντα ζήτησον' 
ὑπαλλάττουσι γὰρ τὰ μέρη κατὰ τὴν ϑεροπείοι. 

ῃ. Τὰ ἐς δίγεα 1) ἰσχυρὰ ἰόντα οὐ πάνυ τι πρηΐνει, ἀλὴ 

ἢ ἐν ταῖς ἀχμαῖς. "ΞΞ 
Γ 

Περὲ δίγους ἐνταῦϑα διαλέγεται. ῥῖγος δὲ οὐδὲν ἄλλο 
ἐστὶν ἢ περίψυξις χαὶ κλόνος. τοιοῦτον δὲ ττροηγεῖται 
μάλιστα τριταίου. ἀλλὰ περίψυξ ἐς μὲν, ὅταν δακνομένης 

τῆς φύσεως καὶ φευγούσης εἰς τὸ βάϑος περιψύχεται τὰ 
ἄκρα" χλόνος δὲ, ὅταν δακνόμενα τὰ μόρια τοῦ. σώματος 
ἐκ τῆς δοιμείας χολῆς κλονεῖται. ἔστε δὲ τὸ ῥῖγος τρι- 
ταῖον, τὸ μὲν προηγούμενον, ὡς ξὃπὶ τοῦ τριταίου, τὸ δὲ 

συνεδρεῦον, ὥς ἐπὶ τοῦ ἠπιάλου. οὗτος γὰρ γίνεται ἐξ 
ὕλης ἡμισαποῦς, καὶ τὸ μὲν σεσηπὸς ποιεῖ τὸν πυρετὸν, 
τὸ δὲ ἀσαπὲς ποιεῖ τὸ ῥῖγος. ἔστι καὶ μετὰ πυρετοῦ, 

ὅταν προσδοκωμένης κρέσεωρ, ἀποδιώκηται ἡ ὕλη ἀπὸ 
τοῦ βάϑους περὶ τὴν ἐπιφάνειαν, καὶὲ παρϊοῦσα δάκνει. 
περὶ τούτου νῦν διαλέγεται. περὲ γὰρ τοῦ ἀνεχϑερμάντου 
γῦν οὐ γίνεται 2) μνήμη. καὲ ταῦτα μὲν οὕτως. ἰστέον δὲ 
ὅτι πολλάκις 3) οὐ γένεται ἐν ἀρχῇ τούτου τριταῖος" τὸ 
γὰρ ἂν τέλει, μελαγχολικοῦ. ὃν γὰρ τῇ ἀρχῇ τοῦ τριταίου, 
χαλεπὸν τὸ ῥῖγος, πολλὴ ταραχή" μέλλει γὰρ ὅσον οὔπω 
γενέσθαι κρίσις. ἐν δὲ τῇ ἀρχῇ τοῦ τεταρταίου, δῖγος μὲν 
γένεται, καὶ τοῦτο ὡς τὸ κοπῶδες μικρὸν καὶ ἀναίσϑητον᾽ 
τῷ δὲ ἑβδόμῳ εἴσω μηνὶ, ἄρχεται ἐπιτείνεσθαι τὰ τοῦ 
πόπου καὶ τοῦ ῥίγους" διὸ καὶ ἀγαϑὸν σημεῖον. γινώσκεις 
γὰρ ὅτι τότε ἤρξατο λεπτύνεσϑαι τὸ πάχος τοῦ χυμοῦ, 
“καὶ ἀρξάμενον φέρεσϑαι ἐπὲ τὰ ἔξω, δάχνει, καὶ ποιεῖ 
τὸ δῖγος. τοῦτό ἐστὲ τὸ λεγόμιενον ὑπὸ Ἱπποκράτους. καὶ 
διὰ τοῦτο ὑπερβατῶς ἀναγινώσκεσϑαι χρὴ, δεν τὰ γοσή- 

οματα, ἰσχυρὰ ἔχοντα δίγη, τουτέστι τὰ χρύγια. καὶ ἵνα 
σαφὴς δ᾽ λόγος γένηται, οὕτως αὐτὸ δεῖ γοῆσαι , ὅδτν τὰ 
»οσήματα οὗ πάνν τοι πρηὕνεται, εἶ μὴ ὅτε ἔλϑοι 1 ἐσχυ- 

ρὸν ῥῖγος, ὅπερ γένηται, ἐν τῇ ἀκμῇ, 

᾽ 

1. ἐσχυρᾶ ΟΠ]. οὐ. 32) μνήμην ἵ.. 2) Νεραί, ομι, Ὁ, 
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9; ΑἹ σχέσιες τῶν οὔρων ἣν ἐς χρηστὸν ἴωσι καὶ ποιλίη 
μὴ 1). ὑποδιέλϑῃ. καὶ ὕπνοι ἣν ἔωσιν. ἴσως δὲ καὶ ὃ 
-πρόπος τοῦ πυρετοῦ, ἴσως δὲ καὶ τὰ ἐς "κόπον, --᾿ 

ΤΙερὶ οὔρων" ὀπεχομένων. διαλόγοται.. ἐπέχεται, δὲ τὸ 
οὗρον ἢ δὲ. ἐμφραξιν τῶν οὐρητικῶν ὀργάνων, ἢ δὲ ἀσϑέ- 
γεῖα». δυνάμεως. αὐτῶν, ἢ διὰ παραφροσύνην, ὡς πολλά- ᾿ 
κις αἰτεῖν αὐτοὺς ἀμίδα. καὶ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ διὰ 

“χὰς ἄλλας χενώσεις. ἢ γὰρ φύσις τρεῖς δέδωκε πέψεις 
τῷ παντὶ σώματι, καὶ ἕκάστῃ. ὑπόνομον». πεττομένης γὰρ 
τῆς τροφῆς ἔν. γαστρὶ, τὴν κόπρον κενοῦσι τὰ ἔντερα. τοῦ ΄ 
δὲ χυμοῦ μεταβαλλομένου ἐν τῷ ἥπαεὶ, “κενοῦται τὸ οὖ- 
ρον. ἑκάστου δὲ μέρους τρεφομένου, ἱδρὼς. τὸ περίττωμα 
προχεῖται. εἶ οὖν ἐνεχϑῇ πολλὴ κένωσις μιᾶς κενώσεως, 

αἵ ἄλλαι ἐνδεῶς φέρονται" εἰ δὲ ἔνεχϑῇ πολὺ οὖρον, ἔκδῖ 
«δραμόντων τῶν πολλῶν περιτεωμάτων » αἵ ἄλλαι δύο κε- 
γνώσεις οὐ κενοῦσι πολὺ, ὅϑεν καὶ εἶττεν ὁ. ἀφορισμός" -- 
οὔρησις᾽ νύκτωρ πολλὴ. γινομένη μεκρὰν τὴν. ὑποχιύρησιν : 
σημαίνει. ταῦτα μὲν πρὶ οὔρων». 

- Ἡ δὲ ὑπόϑεσις τοιαύτη. εἰσέρχῃ πρὸς 'τὸν ἄῤῥωστον. 
πρὸ πάντων ξήτησον, εἶ ὀλέϑριον. "ἢ σωτήριον. εἴη "τὸ νό- 
σημα ἔκ τῶν εἰρημένων. ἐν τῷ προγνωστικῷ. εὑρὼν ὅτι 
σωτήριον; καὶ ἀρα κατὰ βρευχα συμπέττεται ἢ ἀϑρόως 

πρένεται", εἰρὼν δὲ ὅτι ἀϑρόως πρένεται, ἀϑρόως κρί- 
γεταν δὲ ἀποστάσεως , ἢ δὲ. ἐχχρίσεως. ζήτει λοιπὸν. 

“ διὰ ποίας. 2). αἰτίας,. διὰ ἱδρῶτος .. διὰ- γαστρὸς ἢ 

δὲ οὔρων. ἔν γοῦν τῷ ταῦτα ζητῆσαι, “λέγει δ κάμ-" 
γων, τὸ οὖρόν μου οὐ φέῤετοι, ἥ γαστήρ. μου ἐπέχε- 
ται. ἀκούω δὲ καὶ ἄλλου σημείου" λέγει γὰρ.» διγῶ" ἄἀγα-᾿ 
ϑαὲ αἱ ἐλπίδες ἔντεῦϑεν" ἢ γὰρ ὕλη φερομένη περὶ τὴν 
ἐπιφάνειαν δάκνει, καὶ σφοδρὸν τὸ ῥῖγος τοῦτο κριτικόν. 
ἔστιν. ἔγνωμεν οὖν ὅτε καὶ δὲ ἱδρώτων ἀπαλλαγὴ γίνεται. 
ἐπειδὴ δὲ τὸ οὖρον. προνοίᾳ φύσεως ἢ κακοηϑείᾳ, »οσή-. 
ματος ἐπείχετο, αὐτὸς δέδωκε τὸν. προσδιορισμὸν, :: ;» 

8) αἴσχιστον. ἴωσιν. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἔχεν ὦσιν, ἄντὲ τοῦ ἔξ 

τῶν προτεϑέντων οὔρων. εἰ γὰρ ἔχει ἴωσε, ἂντὶ τοῦ 

8) ὑποδιελύϑη Ὁ, 2) νίαβ Ὁ. ὁδούς. 3) εἴς χρηστὸν ἴο ΣῈ: 

Ὁ. γχεςίρ, ΐ "2: Ὁ 3 
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ὑπάρχοιεν οὗ πάσχοντές φῆσιν; ὅτε προηγήσατο ἀγαϑὰ 
σημεῖα, τὰ ἀπὸ χανακλίσεως. τὰ ἀπὸ. τοῦ προσώπου καὶ 
τοῦ σφυγμοῦ. ἔστι δὲ καὶ ἀλλο σημεῖον, ἀπὸ τοῦ 
[ἢ - Ν μ᾽ , τὸ 2 ὔ μω 
ὕπνου. μᾶλλον γὰρ “ὀφείλειν εἶναι ἀγρυπνία, 1) ὅπου 
3 ᾿ 

ἀγὼν, ὅπου. τὰ νοσοποιὰ αἴτια. τὸ δὲ ἀληϑὲς, οὕτω λέ- 

γει,,, ὃτι τὰ προηγήσόάμενα δύναταξ. δηλῶσαι, εἰ διά τι 
3 ο ἘΣ έκααι κα Ἁ 5 ἐν 2η23 2 , - 2 Ν χρηστὸν ἐπέχεταν τὸ οὖρον" ἀλλ' οὐ μόνα ταῦτα, ἀλλὰ 
καὶ ἢ εὐφοφία. ὕπνου δὲ μόνου ἐμνημόνευσε. δυνατὸν. δέ 
σὲ καὶ ἐκ τοῦ τρόπου τοῦ γοσήματος γνῶναι. εἰ γὰρ εἴ"-- 
ἌΣ τὸ γόσημα , μᾶλλον προνοίᾳ φύσεως οὗ χξενοῦται τὸ 
οὖρον" εἰ δὲ χοακόηϑες, μᾶλλον διὰ τὴν αὐτοῦ κακοή- 
ϑειαν, τὸ δὲ νόσημα δύναταί σοι δηλῶσαι, εἷ οὐ κενοῦ- 
ταν τὸ οὖρον, ποία μέλλει γενέσϑαι χρίσις. εἰ γὰρ μὴ 
᾿ , [« » , ς υλ μ᾿ - 3 , ὔ 

διαλείπων ὅπου ἕπαιδεύϑὴ ἡ ὕλη ἔσω τῶν ἀγγείων μέ- 
τὰν ᾿ . -.-ἡ , ὍΝ ᾿ ᾿ 

νεῖν, ἔγϑεν καὶ διὰ τῶν ἔσω κενωϑήσεται, ἢ γὰρ διὰ γα-- 
Ἅ- ἘΠ ΞΝ .- Ἅ“ , ᾿ ΧΟ ΞΕΙΝ . 1» 

στρὸς; ἢ διὰ οὔρων. ζήτει δὲ παὶ τὰ πρρχαταρχτεικὼ αἷς 
τιὰα τῶν. αἰτίων, 2) διάφορον ποιοῦντα κένωσιν. 8 γὰρ 
ὅπου γέγονεν ἀπὸ ἡλίου καύσαντος, μᾶλλον δὲ ἱδρώτων 
ἡ κένωσις. δπυχνώϑησαν γὰρ οἵ πόροι, ξἕπαχύνϑη ἡ ὕλη, 
ε; ’ , - ᾿ ΣᾺ ἈΝ 5») : “ 
ὕτιοι καῖ βοιϑοῦυσα διὰ ϑαυεοῦδ: ἡξισυρῶν κενώϑησδεται. 
πολλῶν δὲ Ὄντων προχαταρκχτικῶν͵ αἰτίων, παράδειγμα 

, 3) ᾿ ΝΣ ΝΟ Ὁ ἣ .ὺ 3.2. Ὁ Ἐ5 
κόπος. ἐδὼς δὲ καὶ τὰ εἰς, κότον. τὸ σῶς οὐχ ἔστι δι- 

στακτικὸν πάντως,. «ἀλλὰ ὃν διφϑέραις ἀποσημειούμενος, 
οὐ πάντως ἀποφαίνεται. 

ἐ. ἀποστάσιες οὐ μάλα σὺν δίγεσιν, ἀλλ οἷς ἐκ τῶν 
σπελέων ἐκθηλύνσιες, οἷον οἷ πρὸ νούσου ὁδοιπορήσαν- 
εξ, ἔξ νόσου αὐτίχα, ὅτι ἶσον τὸ ἐκ κόπων εἰς ἄρϑρα 
ἀπέστη, διὸ καὶ τῶν σχελέων ἐκϑηλύνσιες. - 
ἢ! 

Ταύτης πάλιν ἔχεται, τῆς ὑποϑέσεως. εἰσῇλϑε. γὰρ 

πρὸς ἀῤῥωστον, εὗρε δωτήριον τὸ νόσημα καὶ κρενόμενον, 

οὐ λυόμενον. ζητεῖ λοεπὸν τεῶς χριϑήσεται. καὶ οὐδαμοῦ 
»οτὶς, ἕνα. προσδοκήσῃ ἱδρῶτας, οὐδαμοῦ διάτασις γα- 

στρὸς, ἵνα προσδοπκήσῃ διαῤῥοιαν,. δὺρ8 πάντως ὅτε ἄπό-. 

στασίς γένεται, λοιπὸν ἜΣ ποῦ ἔσταν ἡ ἀπόστασις. 
τον »-"ὝἪἬ ““ ΠΣ ὙΡΑΣΡΩΣ ς καὶ ἐν τῷ 5) μὲ ζητεῖν, λέγει μον ὃ χάμνων, πρὶν ἀῤ- 

1) ὕπον Τ, 4) διάφορα ἵ,, 3} μοι Οοἂά. 

τς 



20 

δωστήσω, πολλὰ: 'περεεπάτησα ᾿χαὶ: ἤλγησά μου" τοὺς πό- 
δας. ἐχ τούτου γοῦν ἔγνων, “στοῦ ἔσται ἢ ἀπόστασις; ὅτε, 
παρὰ τοὺς πόδας ἢ ἤτοι τὰ ἄρϑρα, πρῶτον μὲν δέει πδιλα;. 
τὸ δὲ κοῖλον, ῥεθυμάτων δεκτικόν" πρὸς “δὲ τούτοις, ἐκ 

: τῆς κινήσεως" ϑεῤμασία γὰρ δουμάτων χέροχλητική πρὸς 
τούτοις, ἐξεϑηλύνϑησαν τῇ κενώσει" ᾿ἐκϑήλυνσις. δὲ, ῇ 
ἀσϑένεια. γεγονότα. οὖν ἀσϑενῆ, προχαλοῦνται ῥεύματα. 

1) ἑκάστου τῶν πάντων ἔγνων, ὅτε ἐχεῖ ἔσται ἦ ἀπόστα- 
σις. ἐντεῦϑεν δύο ἀσθενείας τὸ “μόριον. ἐχτήσατο, μίαν 

μὲν ἐπ τῆς ὁδοιπορίας, ὁτέραν δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ “ῥευματι- 
σμοῦ. “μία αὕτη. ἢ ὑπόϑεσις-" ἑτέρα͵ λέγουσά. μοι. ποῦ. 
ἔσται ἢ ἀπόστασις" ὑπόκειται γάρ που. καὶ ἐπὲ τούτῳ 
γέγονξδ χρίσις, ἀλλ΄ ἀτελής. τότε λέγομεν. ὅτι ὀφείλεις 

κατὰ τρόπον παιδαγωγηθῆναι, καὶ οὐ παλινδρομήσει τὸ 
γόσημα. ταῦτα μὲν οὖν εἴπομεν, οὐκ ἐγένετο δὲ, ἀλλὰ 
διὰ τὴν περίστασιν ὀκινήϑη". πολλὰ. περιδπάτησε" πόλιν 
τὰ αὐτά. παρὰ τὰ ἄρϑρα γὰρ. ἔσται ῇ ἀπόστασις. διὸ 
καὶ εἶστεν ὃ ἀφυρισμός" ---οἵσιν. ἂν ἔξ νούσων ἀνισταμ- 
γψοισι στηρίζει ἡ νοῦσος, ἐκ νόσου αὐτίκα. ἐπειδὴ εἶπεν 
ὅτι μετὰ τὴν νοῦσον, μὴ ἐάσης αὐτὸν κινηϑῆναι. Ἔ 2) τῇ 
οὖν παιδαγωγεῖν αὐτῷ ἤμελλες λέγειν, καὶ ἀεὶ περιΐστα-. 
σϑαι. διὰ τοῦτο προσέϑηχε τὸ αὐτίχα. διὸ καὶ τῶν σχε- 
λέων ἐχϑηλύγσιες. ἀσαφὲς δοχεῖ φοῦτο, πλὴν διὰ. σαφής 

γνξιαν προσέϑηκε τὸ αὐτίχα, ἕτέραν δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ δευ- 
ματισμοῦ, ἣν νῦν λέγει. 

«α΄, Φύματα ἕξο γχέοντα ἀποξέα καὶ χορυφώδεα χαὶ᾿ ̓ὅμας- 

λως ξυμττοιταινόμενα καὶ μὴ περίσχληρα, καὶ μὴ χα- 
τάῤδοπα καὶ τὰ μὴ δίχερα 3) ἀγαθὰ; τὰ. δ᾽ "ἐναντία 

3 ᾿ ᾿ τς ᾿Ξ 3 " Ὁ Ὲ 
4) ἀγαϑα, 4: δὲ ὡς πλεῖστον δναντεέῶ, Χχαζχα. --. 

Καϑὼς ἠλπίσαμεν μέλλουσαν ἔσεσϑαι ἀπόστασιν, χαὶ 
ἐγένοντο ἔξω ἐξανϑήματα.. ταῦτα δὲ 5) ἐπεὶ᾿ θθουο: 

1) ἕοτί. ἑχάστῳ. : 9) [ὰ δυπ πο π8 ἀϊοοτθ Ῥοββθβ. Ὁ. σὺ 
οὖν παιδαγωγῶν Ἰερὶς Ὁ. παιδαγωγὴν ἴω. ἤμελλεν ἴ,. Τιοοὺβ εοτεὰ- 

Ρίῃθ, Ἡπης ἔπ πιοάδυτν σδηανοσῖα: δεῖ οὖν παιδαγωγεῖν, αὐτῷ ἤμι. 

λέγειν, χαὶ ἀξὶ περιϊστασϑαι; .3) ἀμείνω Πὶρρ. 4) χαχὰ Ἡιϊρρ. 

8) ἐπειδὴ Α. Ἢ 
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σώζουδι τοῖς ἐν γῇ φυομένοις, καϑὰ καὶ ὃχ τοῦ βάϑους 
ἔρχονται. παρὸ τὴν ἐπιφάνειαν, καλείσϑωσαν φύματα, 
ταῦτα οὖν διέγνωμεν, εἴτε ἀγαθά εἰσιν εἴτε κακά". πρό- 

φερον. οὖν εἶ, ἐπὶ τὰ ἔξω πάνυ ἔλθωσι, σημεῖον τοῦτο 
ἐῤῥδωμένης δυνάμεως, ἐλευϑερωσάσης τὸ βάϑος, ὑβρισά- 
σης δὲ τὴν ἐπιφάνειαν. πρὸς τούτοις δὲ, μὴ ξστωσαν 
πλατέα: ἀλλ᾽ ὀξέα. ταῦτα γὰρ ὃ ἰατρὸς δρῶν ἐπιπολῆς 

γινόμενα, μᾶλλον. ϑερατεεύει ἢ τὰ ἐν βάϑει διήκοντα. τὰ 
γὰρ πλατέα ἀπὸ φλεγματικοῦ γίνονται χυμοῦ, τὰ δὲ ὀξέα 
ἀπὸ χολῆς τρεχούσης ἐπὶ τὰ ἔξω. χολὴν δὲ λέγω, ἣν βα- 

. ὅτάζει ἡ φύσις ἥπερ φλέγμα, διὰ τὸ λεπτὸν 1) ἀκίνητον. 
πάλιν μὴ ἔστω τὸ μὲν σκληρὸν, τὸ δὲ. ἁπαλόν. ἀνώμα- 
λον γὰρ σημεῖον χαὶ ἀσθενεστέρας δυνάμεως, μὴ κατα- 
πρατησάσης ὁμοτίμως᾽ ἔστω δὲ ὅλον ἁπαλόν" σημεῖον 
γὰρ τοῦτο πέψεως. ἔστω πάλιν ἐπὶ τὰ ἄνω ἢ κάτω 

᾿ ψεῦον. ἄνω γάρ ἔστι τὰ κύρια μόρια, δύναμις δὲ ἐῤῥω- 
μένη εἰς" τὰ ἀσϑενῆ τον, πρὸς τοῦτο μὴ ἐχέτω 
δύο στόματα, μεριζομένης τῆς φύσεως ἐξ ἀσϑενείας, ἀλλ᾽ 

ἐν ἕν ἐχεῖ σχολάδσῃ ἢ φύσις. χαὶ πάντα μὲν ταῦτα ἀγα- 
ϑὰ, ὅπαντα δὲ κακὰ μὴ οὕτως ἔχοντα. καὶ εἰ τὰ μὲν 2) πα- 
οῇ, τὰ δὲ ἀπῇ, ἃ ἐν τῷ μέσῳ, γίνονται διαφοραί. οἶδε 
γὰρ “Ιπποπράτης. καὶ ἕμμεσα ἐναντία. 

ιβ΄. Τὸ ϑηριῶδες φϑινόπωρον, καρδιαλγίαι καὶ τὸ φρι- 
᾿κῶδες καὶ τὰ μελαγχολικᾶ. --- 

Πολλῶν ζητουμένων. λόγων͵ ἐν τῷ σώματι, ζητεῖ καὲ 
χὰ ἔξωϑεν τὰ ἀπὸ τοῦ ἀέρος. τεσσάρων ὄντων καιρῶν, 

ζητεῖ ποῖα νοσήματα τὸ φϑινόπωρον σοιξδῖ, καὶ διὰ 

τοῦτο, ποία ὕλη τίκτει χυμὸν, καὶ διὰ τοῦτο, ποῖος λό- 
γος σοιεξὶ τὴν πράσιν, καὶ ποίας κράσεως. τὸ τοίνυν σ᾽ 
γόπωρον ξηρὸν μέν. δστίν, ἀνώμαλον δὲ κατὰ τὴν ἑτέραν 

ἀντίϑεσιν. διεδέξατο. δὲ. ϑερμὴν ὥραν, ἐν ἧ πολλὴ .γεν- 

γᾶται χολὴ, ἀλλ ὥσπερ ἐγεννᾶτο, καὶ διεφϑείρετο ἤγουν 
διεφορεῖτο. ξνταῦϑα δὲ. 'ἐγεννή ϑη ἀπὸ τοῦ 9έ ἔρους, ἄπε- 
πλείσϑη δὲ ἀπὸ τοῦ ἄς ὅϑεν τὸ φϑινόπωρον 

ΠῸ πος σ Ἔοτί. εὐχένητογ. Ἐσογί. οἰϊᾶπι ἀ668, μᾶλλον Δηίθ 
βαστάζει, 3) παρεῖ -- ἀπεῖ Οσάᾷ, : 



δ 

᾿ς 
τὰ μὲν δὴ: ξαυτοῦ. τὰ δὲ διὰ τὴν προλαμβάνουσαν ὥραν 
σιοιξδῖὶ γοσήματα. ἀλλ ἤρξατο ὃ “Ἱπποκράτης καὶ ἐτελεύ- 
τησεν ἐχ τῶν πρεπόντων τῷ φϑινοπώρῳ, ἕν δὲ τῷ μέσῳ 

τοῦ θέρους. ϑηριώδη. νοσήματα ποιεῖ τὸ φϑινόπωρον. 
᾿ϑηριώδη οὖν λέγει τὰ ἁπλῶς καχοήϑη. ἐν τούτοις γὰρ 
ἐλεφαντίασις καὶ καρκίνου: ἢ ϑηριώδη, ὅτι ἐν αὐτῷ οἷον 

᾿ϑηρία γίγνονται, ἕλμινϑες, ἀσκαρίδες. ἢ ϑηριώδη λέγει," 
ὅτι ὡς ϑηρία ποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους. εἶ γὰρ τύχοι ξλ- 
κος γενέσθαι. ἐν τῷ πνεύμονι, ἢ διαβρωϑθϑέντος αὐτοῦ. 
ἐν τῷ ϑέρει, χολὴ ἐξέρχεται τὸ φϑινόπωρον, καὶ τῇ 
᾿ἀνωμαλίᾳ καταλύει τὴν φύσιν. . ἔνϑα πτερυγώδεις οὗ- 
σοι γίνονται καὶ ϑηρίοις. ἐοικότες. καὶ ἁπλῶς. εἰπεῖν, 
τὰ μελαγχολικὰ γοσήματα ἐν τούτῳ γίνονται, δῆξις τοῦ 
στομάχου καὶ φρίκη, διὰ τὴν 00 ησαυριδυεῖοαν ἐχ τοῦ 
ὙΣ χολήν. 

«7. “Πρὸς τὰς ἀρχὰς τοὺς παροξυσμοὺς σκέπτεσθαι καὶ 
ἐν πάσῃ τῇ νούσῳ, εἰ τῇ δείλῃ παροξύνεται, ὃ ἐνιαυ- 

τὸς ἐς δείλην, ᾿ἀσκαρίδες. --- ,. : 

ὁ ἔρω Ἱπποκράτης περὶ τῶν ἐν τῷ σώματι ) δεε- 
λέχϑη, ἔναγχος δὲ περὶ τῶν ἐκτὸς τοῦ σώματος, νῦν δὲ 

: ᾿ῷ Σ , : . Ξ Σ ἘΞ 
μεμιγμένον ποιεῖται τὸν λόγον, ὅτι ὀφείλεις εὐθὺς ἐν 

- 3 - - ΞἘΞῷ2 ᾿ τ. Ὥτξς Ἀπ , 
τῇ. ἀρχῇ τοῦ νοσήματος. 2) τοὺς παροξυομοὺς, δια πόσων 

εἰσβάλλουσιν, οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ ἐν πεαγτὶὲ νοσήματι. 
-»»} ΜῚ Ξ ΄: 

᾿ξήτησον δὲ καὶ αὐτὸν τὸν μερικὸν παροξυσμὸν, εἶ εὐϑὺς 
ἄρχεται, ἀναβαίνει, ἀκμάζει, παραχμάζει. ταῦτα γὰρ χο-. 

λῆς σημεῖα, τὸ δὲ ἀναμένειν ἐπὶ πλείονα χρόνον, παχέος 
χυμοῦ. τοὺς δὲ παροξυσμοὺς δηλοῦσιν αἵ ἀρχαὶ. . οὐ μό- 

γον τοῦ παγτὸς ἑυαὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς μιᾶς." εἰς τέσσα--᾿ 

'θας γὰρ διαιρεῖται τροπὰς ὃ ἐνιαυτός" αἵ΄ δὲ τροπαὶ οὔ 
χοῖς ὀνόμασιν, ἀλλὰ ταῖς γράσεσι δρῶσιν.. ἔστι. γὰρ τὸ 

μὲν ἔχρ εὔκρατον,. τὸ δὲ ϑέρος ϑερμὸν, καὶ. ξηρὸν, τὸ δὲ 
φϑινόπωρον ξηρὸν καὶ ψυχρὸν καὶ ἀνώμαλον, ὅ δὲ χει- 
μὼν “ψυχρὸς καὶ ὑγρός. ἀλλ ὥσπερ ὅ πᾶς ἐνιαυτὸς, οὕ- 
Τῶς καὶ τὸ νυχϑήμερον τὰς τέσσαρας μιμεῖται τροπὰς, 

χαὲ τὸ μὲν ξωϑινὸν κατάστημα ἀναλογεῖ τῷ 5) ἐσρε: εὖ- 

1) διειλέχϑη σοᾶά, 3. 86, σζέπτεσϑαι. Ὁ 22 Ε.. 



᾿ ΣΝ Ἕ τ ᾿ ἢ , κ Ὑ ᾿ Ἢ τ 

ΠΡΟΣ ἡ τ΄ ἥ δὲ μεσημβοια, ϑερμῇ οὖσα αι ξηρὰ, τῳ 
ἊΣ: ὡς , 

Ὅδρξδι, ἡ δὲ δείλη, ποτὲ μὲν ϑεομαίνουσα, ποτὲ δὲ ψύ- 
-- 3. χουσα, 1) τὸ φϑινόπωρον, ἢ δὲ νὺξ, ψυχροτέρα οὖσα καὶ 

ς , - - ϊ 3 τ ε υγρότέρα, τῷ χειμῶνι. ζήτησον οὖν τὰ ἐξ αἵματος, ὡς ἕν 
μ᾿ ἌΣ - γ 2 Υ - 

ξαρι ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰσβάλλει, τὰ δὲ ἀπὸ χολῆς ἐν ϑέ- 
Ν ΠῚ 8 τ ΣΟ ΚΡ λα τὸ , κ᾿ Ἀν κ᾿ λέ 

ρει, τὰ δὲ μελαγχολιχὰ ἐν φϑινοπώρῳ, τὰ δὲ ἀπὸ φλέγ- 

μᾶτος ἐν χϑιμιῶνι. ταῦτα καὶ περὶ τῶν μερικωτέρων. συ- 
; ἕ ᾿ , 

γνάγχαν γὰρ εἰσβάλλουσι περὶ τὸ ξωϑινὸν κχκαταστῆξρια, 
ἔχτεροι δὲ' Σ τὸ μιὲσ ὴ ὶ δὲ τὴν δέίλην δῷ δ΄ περὶ τὸ μεσημβρινὸν, περὶ ἘΣ 0) Ἵ 
Ρ} ᾿ Ἷ 2 ᾿, Ξ ἂν 

ἀσκαρίδες, 2) ὕδεροι δὲ τὰς νύχτας. 3) ἐπ τούτων δὴ πὰν- 
᾿ ͵ 3 τῶν ἔλαβε τὸ, ἐς δείλην ἀσκαρίδες. ἢ γὰρ δείλη ἀναλο- 

7 τῷ φϑινοπώρῳ, προσεχῶς δὲ περὶ τὸ φϑινόπωρον 

πέπαυται. 

ιδ΄. Νηπίοισι βηχία σὺν γαστρὸς ταραχῇ καὶ πυρετῷ ξυ- 
- ᾽ὔ ὮΝ ΕῚ 

γεχεὶ σημαίνει μετὰ χρίσιν διμηνιαίαν τὸ σύμπαν ἢ εἰ- 
᾿ κ 2 ᾿ κ "» 37 Ω. ἡ 

ποστὴν χαΐν οἰδήματα ἐς ἀρυῦθα. -- 

Πάλιν περὶ ἄλλου λέγει ὃ Ἱπποκράτης, οὔ ἡ μὲν λέ- 
ξις σαφὴς, ἢ, δὲ διάνοια τψγευδής. λέγει γὰρ ὅτι τοῖς παι- 

δίοις, νήπια γὰρ καλεῖ τὰ ὑποτίσϑια, τούτοις εἰ γένηται 
βὴξ καὶ διαῤδοια χαὶ πυρετὸς, σημείωσαι 4) ὅτι τῇ εἰ- 
χκοστῇ παρὰ τὰ ἄρϑρα ἐγένοντο αἱ ἀποστάσεις καὶ ἐπὶ 

ταύτῃ Τῶν προηγησαμένων λύσις. χαὶ λέγει ὃ Γαληνγὸς, 
ὅτε οὐχ ἱστορεῖται τοῦτο ἐπὶ τῶν ἔργων τῆς τέχνης, ἐν- 
εν οὐδὲ λογισμὸν πτοδίδωμι. καὶ ὅτι γὰρ λὲ ἔγει διμη- 
γαίῳ καὶ εἰκοσταίῳ, τοῦτο πῶς; λέ) 78: οὖν ἄρα ἀπὸ τῆς 
τεσσαρακοστῆς ἕως τῆς δξηκοστῆς ἡμέρας ἄρχεται. κινῆς-. 
σαν. χαὶ λέγει ὅτε οὗ λέγει εἰκοσταῖα, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας 
ἐτέχθησαν, ἀλλ᾽. ἐξ ἧς ἤρξαντο πυρέσσειν ἢ βήσοσειν. 
δπειδὴ γὰρ παρὰ τὰ ἄρϑρα ἀπόστασις ἀπὸ φλεγματι- 
κωϊέρου γίνεται, 'χαὶ χρόνιον ἔσται τὸ γόσημα, τὰ δὲ 
χρόνια παρὰ τὴν “εσσαραχοστὴν ἢ ἑξηκοστὴν ἢ ἢ ὀγδοη- 
κοστὴν Ἐρίνεται. διὰ τοῦτο τῶν ἡμερῶν ἐμνημόγξυσεν. 

, . δ΄, Εἰ μὲν. κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ ᾿καταστηρίζει, τὰ ὄἄνωϑεν 

Ὁ Βοτι. τῷ φϑινοπώρῳ, - 2) ὕδροι Ἱ,, 5) ἐχ -. ἀσχαρίδες ογι.. 
Ὁ, 4) ἔσται ααᾷ, Ἁ. ) ἐχ, ἀσχδρίδες ὁ 
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- ωο᾽ , ΡΞ 
᾿ς 

ἐν τοῖσι κάτω ἄρϑροισιν, ἀγαϑόν" ἢν δὲ ἄνω, οὐχ 
ὁμοίως λύει τῆλ νοῦσον. -- ΤΣ ; 

Νῦν περὶ τῶν ἐχκρίσεων ϑέλει διαλεχϑῆναι, καὶ χρί- 
σιν ὑποτίϑεται τὴν δὲ ἀποστάσεως. εἰς. τὰ ἄρϑρα, τὴν 
δὲ ἑλκυδρίων τὲ χαὶ τὴν δὲ αἱμοῤῥαγίας. λέγει γὰρ ὅτι, 
χρηστή ἐστιν ἐκείνη ἢ ἀπόστασις, ὅτε ἀπὸ τῶν. ἄνω ἔλ- 
οι" ὀπὶ τὰ χάτω ἢ. ὕλη, κακὴ δὲ, ὅτε ἀπὸ. τῷν κάτω 
ἄνω. ἄνω γάρ ἔστι τὰ κύρια μόρια, κάτω" δὲ τὰ. ἄκυρα: 
καλὸν δὲ ἀπὸ τῶν κυρίων φέρεσϑαι τὴν ὕλην ἐπὶ τὰ 
ἄχυρα ἢ ἀπὸ τούτων ἐπὶ τὰ κύρια. ἄλλως τε δὲ ἡ ἀπό- 
στασις. ὡς ἐπίπαν ἀπὸ φλέγματος γίνεται, τὸ δὲ φλέγμα 

“κάτω βαρεῖ. εἰ οὖν γένηται. ἐκ τῶν ἄγω κάτω, γί νὥσχε 
ὅτε τῷ συμφύτῳ βάρει τοῦ “φλέγματος ἢ ἤνδγκεν αὐτὸ κάτω" 
εἰ δὲ ἀπὸ χάτω, 751...) ἡ ἀπόοτασις ἄνω, σἡμιείωσαι 
ὅτι πολλὴ βέα καὶ “ταραχὴ ἐγένδτο . ὡς εἰς τινὰ τόπον 
παρὰ φύσιν ἔλθον τὸ φλέγμα. πάντων δὲ τῶν δἰρημένων 
παραδειγμάτων, ὦμος. εἰ γὰρ τῶν κατωτέρω πεπογϑό- 
τῶν πᾶσα τῶν ἄνω ἐλϑοῦσα. ἢ, ὕλη κατασκήιψει 7αρα 
τὸν ὦμον, ἀτροφεῖ μὲν πριτ0»; πολλάεις. δὲ χαὶ χέιρουρ- 

γίας “ἰλομξνῆς, οχῆμα, μὲ ἐγα. λ αβὼν ὅ βραχίων τοὺς γάλε-, 

ἄγκωνας ἐποίησεν ε οὐ πᾶσα δὲ ἀπόστασις ἀγαϑὴ, ἀλλ 
ὡς εἴρηται, ἐπὶ περιπνευμονίας, ἵνα εἴη μεγάλη, δηλοῦσα. 
πᾶντα χυμὸν ἔξω. ἀποσκῆναι, μείνῃ δὲ αὕτη ἐπὶ πλείονα. 
χρόνον, ὡς καὶ συριγγωθῆναι" οἱ γὰρ εὐθὺς. πα- 

λενδρομήσει. : τυ. ὠφελήσει... ταῦτα μὲν οὖν περὶ 

ἀποστάσεως. 

Πολλάκις, δὲ χαὶ δλκυδρίου" ἔκφυσις. ἐποίησε Ὁ }ύσιν. 
ἀλλὰ τέως μὲν οὐ; κατεκράτησε τῆς ἐννοίας ὃ ἹἹπποκρά- 
της. οὐδὲ γὰρ. ἤ ἔκφυσις. τοῦ ᾿ξλκους 7τοιξῖ τὴν. "λύσιν, 
ἀλλ᾿ ὅμως ὁ χυμὸς ὃ᾽ ποιήσας Σὴν ἔχφυσιν τοῦ ἕλκους: 

εἰ οὖν γένηται ἕλκος, δύναται δὲ αὐτοῦ ἐξαγόμενος χὺ-" 
μὸς ἀπαλλαγὴν ποιῆσαι. -. τὸ “δὲ ἕλκος τοῦτο μὴ εἴη 
βαϑύ" τοῦτο γὰρ σημεῖόν ἔστι καχοήϑους, καὲ διαβρωτι- 
κοῦ χυμοῦ, καὶ τὰ ἐν βάϑει διαβιβρώσκοντος. εἰ δὲ εἴη 

τοῦτο περιφερὲς, οὐκ ἔχει σεοῦ στῆναι ἢ ἢ φύσις, ἵνα. καὶ. 
σάρκα θρέψῃ, ἄλλ ἔστω ἐγγώνιον ἕνα, ὑποβάϑραν λάβη 

ἢ φύσις εἰς δημιουργίαν σαρκός. καὶ ἢ τρέτη δὲ κένωσις 
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ἡ δὲ αἱμοῤῥαγίας δύναται ποιῆσαι ἀπαλλαγήν. ἡ δὲ αἷ- 
μοῤῥαγία αὕτῃ καὶ παισὶ καὶ ἀκμάζουσι γίνεται, ἀλλὰ 
ἡταισὶ μὲν χατὰ τὴν ῥῆξιν, Ῥῥιὰ τὴν πλεονεξίαν τοῦ αἵμα- 

τος, ἀχμάᾶζουσι δὲ κατὰ δισβρωῦιν, διὰ τὴν δριμύτητα τοῦ. 

αἵματος. 
ως 

ις΄.. Τὰ δὲ ἐν ὥμοιδσεν. ἐχπυέοντα. -- 
3 - 

ἪΙ ἐν ὠμοῖσιν" ἕχάτερον γὰρ ἔχει χώραν, εἶ ἐν τῷ 

ὦμῳ ἔλϑοι ἢ ὕλη, ποιεῖ τοὺς γαλιάγκωνας, ὥσπερ καὶ ἢ 
5, ν᾿ ἢ , ὅτ Ὲ πα τιτωε α ος , , ᾿ ᾿ 
ὠμὴ ὕλη βραδύνουσα ἐκεῖ ξπὶ πλείονα χρόνον, χαὶ μὴ 
ἐῶσα τραφῆναι, ποιεῖ τοὺς γαλιάγκωνας. 

ιζ΄. Δάκρυα ἐν τοῖσιν ὀξέσι τῶν φλαύρως ἐχόντων, ἕκόν- 
τῶν μὲν χρηστὰ, ἀκόντων δὲ παραῤδέοντα. κακὰ, καὶ 
οἷσι περιτείνεται τὰ βλέφαρα, κακόν". καὶ τὸ αὐχμηρὸν 
καὶ ἐῤῥυτιδωμένον ἔνδοϑεν, χαὶ οἱ πεπηγότες, καὶ οἵ 
μόγες στρεφόμενοι, καὶ οἵ ἐνδεδινημένοι καὶ τἄλλα ὅσα 
παρεῖται. -- 

Ἱετάγει αὐτὸν Ἱπποκράτης ἐπὶ τὰ θανάσιμα" σημαί- 
γδὶ γὰρ τὰ εἰρημένα καὶ ἐν “προγνωστικῷ, καὶ ἐν ἄφορι- 
σμοῖς τὰ περὶ δαχρύου. τοῦτο γὰρ ϑανάσιμον, ἀλλ᾿ οὐ 

στάγτως. χενοῦται γὰρ δάκρυον καὶ δὲ ὀφθαλμίαν, πολ- 

λάκις χαὶ διὰ μέϑην καὶ ἡδονήν, ἀλλὰ τοῦτο οὖχ ἔστι 
Ι) χαλεπόν" οὐδὲ γὰρ ὀξὺ ὑπόκειται γόσημα, αὐτὸς δὲ 
ἐν ὀξεῖ λέγει γοσήματι. ἀλλ οὐδὲ. πάντως ἐν ὀξεῖ γοσή- 

ματι, χ χαλεπόν. τί γὰρ ἢ ἀπὸ λύπης ἢ διὰ τὸ πολλάκις 

χάμιψαι ϑεὸν εἰς ἀνϑρωπίνην “ϑεραπείαν, κενοῦται δά- 
Χρυονα ἀλλὰ τοῦτο. ἑκούσιον. εἶ δέ ἔστιν ἀκούσιον χαὶ ἐν 

ὀξεῖ γοσήματι; χαλεπόν" σημαίνει. γὰρ. ὅτι φλεγμονὴ φῶν. 
μηνίγγων; ἐξ ἧς τὸ λεπτότερον διακρίνεται ἢ ἢ ὅτι ἀσϑέ-. 
γειά, ἐστι’ χαϑεχτικῆς δυνάμεως; ,ἀσϑενούσης περισφίγξαι 
τὴν ὑγρότητα. ἀμφότερα δὲ. κακά. 

"Καὶ λῆμμαι δὲ περὶ τὸν ὀφϑαλμὸν, χακὸν ἢ μὴ προη- 
γησαμένης φανερᾶς αἰτίας, μὴ ὀφϑαλαίας ἢ ἢ ὕπνου. ἀλλ᾽ 
εἶ ἐν ὀξεῖ νοσήματι, γένηται, κακόν" ἀσϑένειαν γὰρ δηλοῖ 

ἀλλοιωτικῆς δυνάμεως. 

1) χαλεπονεῖν ἵ. 



ι΄: πε 

Θανάσιμον' δὲ καὶ τὸ περιτείνεσθαι τὰ βλέφαρα" 

πολλὴν᾽ 780. ξηρότητα. σημαΐνει, ὥσπερ. ἐν τῷ προγνω- 

στικῷ εἴρηται, καὶ μέτωττον καῤφαλέον.. εἰ δὲ σχοτίζεται “ 
ὁ ὀφθαλμὸς, “τᾶγυ χαλεπόν᾽ ἐδαπανήϑη γὰρ τὸ ψυχικὸν 

πνεῦμα, ἔνϑεν᾽ καὶ συμπέπτωκεν ὃ ὀφϑαλμὸς, ξηρανϑ εί-. 
σης. τῆς ὀχούσης. αὐτὸν ὑγρότητος καὶ ἀερώδους οὐσίας: 

"εἴ δὲ οὕτως. ὁ ὑγρὸς ὀφϑαλμὸς: συμπέπτωκε », τὸ προσδὸ- 
χητέον εἰς τὰ ξηρότερα τῶν μορίων. ἐν. 

“Χαλεπὸν δὲ καὶ τὸ δυτιδοῦσϑαι,. μὴ ἀπὸ ̓ προκαταρ- 

«τικῆς αἰτίας, ὥς ἐπὶ τῶν γερόντων, ἐπεδιδὴ τοῦτο ἐχεί-- 
γοις οὐκ ξστὶ ϑανάδιμον. εἰ δὲ ἂν ὀξεῖ γοσήματι ὀυτι: 

97; ὃ ὀφθαλμὸς, χαλεπόν". σημεῖον. γὰρ ξηρότητός ἔστι 
πακὸν, καὶ τὸ πάνυ. κινεῖν. ἢ πάνυ καταφέρεσθαι τὸν 
ὀφϑαλμόν." εἰ γάρ, τὶ ὧν πρότερον κόσμιος καὲ εὐγενὴς. 
αὶ κατῶ φέρων ποὺς ὀφθαλμοὺς, νῦν δὲ ἄρξηται. πάλιν 

αὐτοὺς κινεῖν» ᾿χαλεπὸν σημεῖον τοῦτο," σπασμὸν δηλοῦν 

ἢ. παραφροσύνην μελετωμένην. “ὥσπερ καὶ εἴτις τοττρό-: 
“ φερον᾿ «χερῶν τοὺς ὀφϑαλμοὺς, γὺῦν οὐ κινεῖ, χαλεπόν" ̓ ἄπο- 

πληξίαν γὰρ ἢ κάρον σημαίνει. εἴρηται. δὲ καὶ ἄλλα ἐν 
᾿προγνωστικῷ τῶν ἀπὸ τῆς κατακλίσεως, τὰ ἀπὸ. τῶν 
διαχωρημάτων καὲ τοῦ σφυγμοῦ. 

ιη. “Πυρετοὶ οἱ μὲν. » ϑακνώδεες τῇ χειρὲ,. οἱ δὲ πραεῖς καὶὲ 
οὐ. δακνώδεες,. ἐπαναδιδόντες δὲ [καὶ ἐνδεδινημένοι “καὶ 

τἄλλα ὅσα: παρεῖται. οἱ ὃ. ὀξέες μὲν. : ἡσσώμενοι δὲ 

τῆς χειρὸς,. οἱ. δὲ περικαέες. εὐϑέως καὶ διὰ παντὸς ́  
βληχροὶ,. ξηροὶ, οἱ δὲ ἁλμυρώδεες,. οἱ δὲ πεμφιγώδεες 

ἰδεῖν δεινοὶ, οἱ δὲ πρὸς τὴν χεῖρα νοτώδεες, οἵ δὲ 
ἐξέρυϑροι, οἱ. δὲ ἐξωχροι, οὗ δὲ πελιὸόγοὲ καὶ τἄλλα 

τοιουτότροπα. --- : ἰξῖεξι; 

“Πολλοὶ τῶν πμλαίῶν ἥμαρτον εἰς τὴν τοῦ πυρετοῦ 
οἰκίροο: δ᾽ δὲ Ἱπποκράτης 1) οὔ. λαμβάνει γὰρ αὐτῶν 

πάσας τὰς διαφορᾶς. αἵ δὲ διαφοραὶ ἑκάστου τοῦ πρόγ- 

ματὸς λαμβάγονται ἢ) ἐκ τῆς οὐσίας ἢ ἐκ τῶν συμβεβη-΄ 
κότων" τὸ μὲν γὰρ ἐγγὺς τῆς οὐσίας, τὸ δὲ πόῤῥω. τὸ 

1) οὐ λαμβάνει. αὐτῶν Ἔχρυβαβῖς Ὁ. αἱ πῦῖμὶ ααϊῆθη) νἱάείατ, 

Τροία. : 



22 

γὰρ λογικὸν καὶ τὸ ϑνητὸν οὐσιώδεις εἰσὶ διαφρδοραὶ τοῦ 
ἀνθρώπου, ὅϑεν καὶ ἐν. τῷ: ἀφορισμῷ. Παραλαμβάνονται: 
τὸ δὲ γελαστικὸν συμβεβηκὸς. “μέν. ἐσέιν, ἕπεται δὲ τῇ 
οὐσίᾳ τοῦ πράγματος. τὸ δὲ εἶναι φαλακρὸν; "συμβεβηκὸς 

ὃν, πόῤῥω ἐστὶν "φῆς οὐσίας. οὕτως καὶ, ἐπὲ τοῦ πυρετοῦ. 

ἔχει γὰρ καὶ οὗτος καὶ οὐσιώδεις καὶ ἀπὸ. 1) συμβεβη- 

χότων διαφοράς" ἀλλ᾿ ὅταν λέγω οὐσίαν πυρετοῦ »σκατα- 
χρώμενος λέγω τὴν ἁπλῶς ὕπαρξιν" αὐτὸς γὰρ ὃ πυρὲτὸς 

οὐσία. οὐκ, ἔστιν, ἀλλὰ συμβεβηκὸς, εἶγε ποιότης ἐστίν. 

αἱ οὖν οὐσιώδεις οὐσίαν τοῦ πυρετοῦ ἐκ τριῶν λαμβα- 

γονται" ἢ γὰρ ἀπὸ τῆς ᾿ ὑποκειμένης ὕλης, ἢ ἀπὸ τῆς 
ϑερμασίας; ἢ ἀπὸ τ τοῦ «τρόπου τῆς χιγήσεως. τρόπον 

δὲ λέγω χινήσεως, οὐχ ὧς φησιν Ἐρασίστρατος, τὸ“ διὰ 

μιᾶς. ἢ. διὰ δύο. 3) εἰσβάλλειν τὸν πυρετὸνς. ἀλλ᾽ ἐν. τοῖς 

τότε. χρόνοις ἀγνοουμένης: τῆς τοῦ σφυχμοῦ ϑεωρίας, τῷ’ 

στήϑει ἐπετίϑεσαν. τὴν. χεῖρα » χαΐί Ζτοτξ. μιὲν εὐϑὺς οἵα 

4) καινὴ ϑερμασία ἐφέρετο, ὡς ἐπὶ χολῆς, ποτὲ δὲ τῷ 
χρόνῳ; Ὅτι ἐκ τῆς πολυχρονίου ἐπιβολῆς. τῆς. χειρὸς 

5) ἠρύνοντο μὲν. οἱ πόροι, ἐλεπττύνοντο δὲ αἱ ὕλαι, διέ- 

λάμπε δὲ ἢ 'ϑερμασία,. ὡς -ἔπὲὶ τοῦ “ἀφώνου. πάσας οὖν 
Ἐ1αβὲ τὰς διαφορὰς “Ἱππρκράτης, ἀπὸ μὲν, τῆς ὑποχει- 

μένης ὕλης λέγων, τῶν τυρετῶν οἱ μὲν δακνώδεις, οἱ δὲ 
πιρηεῖς" τὸ γὰρ δάκνειν. οὐ τῆς ϑευμασίας ἐστίν. ἀπὸ δὲ 
τῆς ϑεθμαρίος εἶπε,. τῶν. ΕΟ ΩΝ τοὺς μὲν “περικχδεῖς, 

τοὺς δὲ μή" τοῦτο᾽ ἀπὸ τῆς ποιότητος. ἐν δὲ εἴποε, πυ- 
ῥετὸ, ἀναδιδόντα, τοῦ ᾿τρόπου ἐστὲ τῆς ᾿χιγῇ ϑεὼξ: αὗται 

μὲν. πᾶσαι οὐσιώδεις “διαφοραί εἰσι. καὶ ἀπὸ τῶν συμ- 
βεβηχότων᾽ καὶ αὗται: ἢ ἐγγὺς ἢ πόῤῥω τῆς οὐσίας." εἰ 

γὰρ εἴποι πυρετὸν νοτιώδη, οἷός ἐστιν ὃ ἀμφημερινὸς, 
ἢ πομφολυγώδη, τὰ ἀπὸ τῆς οὐσιώδους συμβεβηκότα: 28) 7ει: 

πομφόλυγας δὲ ἐκάλουν οἱ παλαιόϊ. τὰς. ἀκτῖνας τοῦ 

ἡλίον, καὶ τούτους. φασὶ λέγειν θ) πεμφιγώδεις, τοὺς 

ἀπὸ ἡλιοκαΐας γινομένους. ἄλλοι φασὶ πέμφιγα. τὴν ψυ- 

χήν. πεμφιγώδεις οὖν φασὶ, τοὺς. ἁπτομένους τὴν ψυχὴν 

1) συμβεβηχότος ἵ,.. 9.) τοῦ οι. ἵ,, 3) ἁγίοντίαο ρυϊδαιίομοθ αδά, 
Ὁ. 4) χιγνὴ Οοἀά. δευίιθ' σαἴοῦ Ὁ. 5) Βοτει, ηὐρύνοντο. 6) πεμ- 

φηγώδης Οοάά. ὑπὸ ρῖο ἀπὸ ἴ,, πέμφηγα Οοάά. ᾿ 
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μετὰ παραφροδύνης. πέμφιγας. δὲ λέγει τὰς φλυχταίνας 

τὰς ἀπὸ παχυτέρου.. ̓αἑ ματος, γινομένας, καὲ ἁπλῶς τοὺς 
λοιμώδεις. καὶ. ἀνϑρακώδεις πυρετούς, εἰσὲ καὲ ἄλλαι δια- 
φοραὶ χρωμάτων. λαμβανόμεναι,. ὡς. τὸ. ἐξ ξέρυϑρον καὶ 
ξξωχρον" τῶν γὰρ. ἀπεχόντων εἰσὶ: "ταῦτα... ἀλλ ὅρα τέχνη, 

ἀνδρός. εἶδος’ γὰρ. 1) τὸ ἐρυϑρόν ποτέ ἐστιν, ἐξέρυϑρον 
προσἔϑηκε,. 2), οὐκ᾿ ἐτόλμησε, δὲ. εἰπεῖν ὑποπέλιδνον. 
πρηέξες. τῇ. χειρὶ; ἅνα. δηλώσῃ. τοὺς ἐφημέρους, δα- 

κνώδϑις, δὲν ἕνα. ̓ δηλώσῃ τὸν καῦσον; ἐξερύϑρους δὲ, 

να 'δηλώσῃ. τὸν σύνοχον, 3) σπέλ τον “δὲ, φὸν. σεταρτοῖον, 

ἐπαναδιδόντας. δὲ, τὸν ἀμφημερινὸν, ξηρὸν δὲ καὲ 
ψυχρὸν" ἵνα. τὸν. ξκεικὸν;. 7 “πεμφιγώδεις, δὲ, τοὺς ἐΡΝΣ 
μύδεις". ὅϑεν προσέϑηκξ. τὸ, ἐδεῖν δεινοί. φοβεροὶ γάρ 

εἰσι “τοῖς ὁρῶσι. τὸ δὲ ἁλμυρώδεες, οὐ φαίνεται ἕν 

βιβλίοια, εἶ μήπω. εἴπωμεν. ὅτε καὶ ὃ. ἁλμυρὸς χυμὸς 

δόπκνει. τῇ χειρὶ δὲ. «προσέϑηχεν, εἰδὼς τὴν διάγνωσιν δκ 
Ξῆς. χεῖρος ΠΣ 55:3 : 

9. Αἱ συντάσίες "τοῦ σώματο καὶ οὗ ὑπλης υσμοὶ τῶν 
᾿ἄρϑῥων καχὸν,. ᾿χαὶ αὐτὸς διαλελυμένος παχὸν; καὶ αἕ 

“κατακλάσιες, τῶν ̓ ἄρϑρων. κακόν. ὄμματος ϑράσος σα- 

θακρουστικὸν;. καὶ, τε ̓αἱ τὰ καὲ᾽ αἵ΄ “καταπλάσιες 

᾿κακόν, -- τευ εῖος : ἜΚ : 

Ππύλω Ἱπποκράτης ὁ δάσας τὸν. πυρετὸν, ἐπὶ ϑανάσιμα 

"τρέπεται σημέῖϊα καί φησιν; ὅτι πᾶσα ἀμετρία λυπεῖ. τὴν 
φύσιν. 5) ἔνϑεν οὔτε πάνυ σκλῆρ ἀ᾽ οὕτως γὰρ ἕτερα. εἰσι 
“καὶ δύο ἔχουσιν ἐναντία τῷ χὰρ. τεταμένῳ τὸ ῶ χαλᾷν 
ἀντίκειται, τῷ δὲ Ὀχληρῷ. τὸ μαλακόν. ῇ φύσις δὲ οὐχ 
ἐποιήσατο 2 ἐναντία." "λέγει οὖν μήτε πάνυ σκληρὰ 
00» τὰ μόρια" τοῦτο γὰρ σημεῖόν ἔστε πολλῆς ξηρότητος. 

καὶ «ψύξεως κατακρατησάσης, ἢ σπασμοῦ μελετωμένου, 

Ὁ 1) τὸν 1.. πότε Α. Ἐοτέ, ὅτι, 9) 5ἷς εἰ ἀθ ἜΝ φοἴοτα. [δοῖξ: 
Ἡντᾶο Ἀ1}}} δάϊοοτα δυβηβ δβί, δυνα ΘΘΏΡΟΙ βἷί ἃ παίυτα ΔΙΪΘΠα15. 
Ὁ. Θϑοουπάσα μδης Ογᾶβϑὶ νοϑυβίοποαι ἔῃ Οτάθοῖβ βαῦοα Θπῖββα σἱ- 

ἀδηίυγ, 8) πόλιον Τ,. Α. ἕη Α΄, βαρεῖδςο, Ὁ αἰΐθημδ δἴᾶθὰ πελιδνόν.. 

4) ἔῤῥιψις ΗΐρΡ. 5) πηᾶάς ποαιδ' ναϊάθ. ἀθευπι, οὐ ν8166 ἐβέδη- 
απ τ θη 58 ὁ. 56α ̓ ἀἴνουβα εἰ ἐυο δΒαθεπί τρπίτδεῖα Ὁ, 6) Ἐοτί. 

χαλαρόν, “ 

ΤΙ, : 8 
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ἢ σκιρώδους ἐμφωλευούσης διαϑέσεως᾽" ἀλλὰ μὴν μηδὲ 
μαλακὰ ἐστῶσαν τὰ μόρια πάνυ" τῶν γὰρ ἐναντίων ταῦτα 
σημεῖα, ὑγρότητος μὲν πλεοναζούσης, οἰδήματος μελετω- 
μένου, καὶ ἀσϑενούσης δυνάμεως περισφίγξαι τὰ μόρια. 
ταῦτα μὲν οὕτως. ὃ δὲ Ἱπποκράτης εὐτελῶς εἴρηκε τῆς. 
μιᾶς ὑποϑέσεως καὶ εἴασέ σοι τὸ ἄλλο" εἶπε γὰρ σύν- 
τασιν, ἕνα νοήσῃς τὴν Ἐ 1) χαλεπήν. εἶπε, σχληρότητα, 
ἵἕγα νοήσης μαλακότητα. οὐ μάτην. δὲ τοῦτο ἐμνημόνευσεν, 
ἀλλ εἰδὼς ὃ Ἵπποχράτης, ὡς πᾶσα μὲν ἀμετρία λυπεῖ 
τὴν φύσιν, μᾶλλον δὲ ἢ ἐναντία, οἷον ἡ φύσις οὕτως ϑερ- 
μαίνεσϑαι, ἢ 2) ἀποψύχεσθϑαι" εἴϑιστο γὰρ τῇ ϑερμασίᾳ" 
οὕτως ἣ φύσις μαλακωτέρα καὶ χαλᾶρωτέρα διὰ τὰς “χὶ- 
γήσεις. ὡς μάλιστα οὖν λυπουμένης αὐτῆς, τούτων ἐμνη- 
μόνευσεν ὃ Ἱπποκράτης. ἔστε δὲ καὶ ἄλλο εἰπεῖν, 5) ὅτε 
ἕλεγεν Ἱπποκράτης τὸ μέτωπον κατάξηρον, τὸ ἀεὶ ξηρὸν 
καὲ περιτεταμένον ἐν τῷ κατὰ φύσιν" λέγει δὲ ὅτι χαὶ 
πᾶν τὸ σῶμα τοιοῦτον γέγονε, καὶ πῶς ἔστιν ἀγαϑόν. 
“πρὸς δὲ τούτοις εἰ χαὶ αὐτὸς διαλέλυται, κακόν. διαλέ- 

λυται γὰρ, πάσης δυνάμεως. ἀσϑενησάσης. εἶπε γὰρ αὐ- 
τὸς τουτέστιν ὃ κάμνων. κάμνοντα δὲ λέγει ὅ Ἵπποχρα- 
τῆς τὴν τριμέρειαν τῶν. δυνάμεων, ὡς συντεχμαίφεσϑαι 
δὴ καὶ τὸν νοσέοντα. ἔστι δὲ καὶ ἄλλο ὀλέϑριον, αἵ τῶν 
ἄρϑρων κατακλάσιες ἢ κατακλίσιες. ἥ μὲν οὖν κατόκλισις. 

εἴρηται, ἐν τῷ προγνωστικῷ, 4) πρηνῆ κεῖσθαι, ὕπτιον, τὸ 
ἀπὸ κεφαλῆς κεῖσθαι, εἰς πόδας καταφέρεσθαι, τοῦτο 
μὲν παραφροσύνης σημεῖον, τὸ δὲ ἀσϑένειαν 5) τῆς κινη- 

- Τικῆς δυνάμεως. εἰ δὲ ἔχει κατάκλασιν, “περὶ τῶν ἄρϑρων 
λέγει, ὅτι τοῦτο; χαλεπόν. ΐ καὶ τὸ ἄγαν ἐχτετάσϑαι πᾶς 
θαφροσύνην σημαΐνει καὶ τὸ ὥγαν συγκεκάμφϑαι.. ὄμμα 
πυκνὸν, τοῦτο παραφροσύνην δηλοῖ ὥσπερ γὰρ ϑρασεῖαν ᾿ 
λέγομεν. ψυχὴν τὴν ἀλόγου δίκην ὁτῳδήποτε ἐπερχομένην, 

οὕτω καὶ. ϑρασὺν λέγομεν τὸν ἀκαίρως ἀπειλοῦντα καὶ 
λοξῶς προἐρχόμενο» ὀφθαλμὸν καὶ συνεχῶς. κιψούμενον. ᾿ 
τοῦτο γὰρ. Ἴ01: ἢ σπασμὸν. μελετώμενον ἢ ἢ παρβιοι. ᾿ 

᾿ Ἰαχαίϊοπδίι. Ὁ, Ἐοτῖί, τἰφλαῖρ; 9) ὑποψύχεσϑαι Τ,, αἱροίθ πᾶ- 
ἰυγὰ τὴδ 15 φα] ἤοσῖ ἀἴηαί αυδπὶ ἔγίσογο Ὁ, 3) ὅτε 1. 4) Τυχθαία, 

“Ῥαπὶ ΗΙρροογαί5. νερά, δ) δος, δηλοῖ, 
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σύνην, καὶ μᾶλλον. εἶ π ῆε, κόσμιος ὧν οὐχ 1) ἀκαίρως. 
ἐκίνει τὸ ὄμμα. ὅϑεν καὶ ὡς. ἐξηγούμενος τὸ ϑράσος τοῦ 

ὄμματος, εἶπεν ὅτι τὴν δίψιν. ϑράσος καλῶ, τὸ ὡς ἔτυχε 

- φέρεσθαι τὸν ὀφϑαλμόν". ἢ. ὅτι εἴρηκεν, ὡς ἤ ἐῤῥωμένη 

δυναμις᾿ οὔὐ μόνον τοῦ συνήϑους βάρους. τῶν μορίων ἀνέ- 

χεται, ἀλλὰ καὶ. 'περιβλημάτων ,» γῦν δὲ οὕτως ἢ τούτων, 

φησὶ, δίψις γίνεται, τῶν περιβλημᾶτων. ὀξέος γὰρ ὕπο-- 

κειμένου «Ῥοσήματος καὶ “πολλῆς ϑερμασίας, οὐ φέρουσι 
τὴν ἀπὸ τῶν -περιβλημάτων. ϑερατεείαν' ὅϑεν. ἐπιφέρει, ἡ 

κατάπλασις χαχόν. κατάκλασίν δὲ τοῦ βλεφάρου » τὸ χαμι- 

“πύλον : ἐκεῖνο, Ὁ μήτε τελεί(, ἀνέῳγε; μήτε κέχλεισται τε- 
λέως; ὃ ὃ γίνεται, σπωμένων μὲν. τῶν ὉΡ0 ΤΟ Ὁ. 7. 26- 
σϑέντων, δὲ τῶν 2) κλειόντων. : : 

αι Σ ὦ ὡς; 

ἀρχὴ τοῦ 3) δευτέρου τμή ματος, 

δ Φ - Φ 

ἁ. Εὐρῦναι, στενυγρῶσαι, τὰ “μὲν, τὰ δὲ μη. 

“Θ΄. “Χυμοὺς. τοὺς μὲν ἐξεῶσαι,, τοὺς δὲ “Ἰθθς, Ἢ: δὲ 
 ἐνϑ εἶναι, καὶ τῇ μὲν, τῇ δὲ, "μή, “τ 

γ΄. “επεῦναι;. παχῦναι, τεῦχος,. δέρμα, φίλα, : καὶ τὰ μὲν, 

τὰ δὲ μή. : 

ὅ΄. “Αμῆναι,, τρηχῦναι,, σαληρῦναι», μαλϑάξαι, τὰ μὲν; 
τὰ δὲ μή. 

΄, Ἐπεγεῖραι » 4) ναρκῶσαιν καὶ οὐλὴν « ὅσα τοιαῦτα, 

ς΄. Παροχετεύειν, ὑπείξαντα. ἀντιοπᾷν αὐτείχα,, ἀντιξεί- 

γανταὰ ἐπεῖξαι. : ἘΣ ἐς δε : 

ζ΄, “4λλον χυμὸν μὴ τὸν ἰόντα ἄγειν,. τὸν δὲ ἐ ἐόντα συνεγε 
χυμοῦν, ὀνολυῦ; τὸ ὅμοιον. " : 

η. ᾿ὈὈδύνη ὀδύνην παύει, 
τς 

ἐ 
ϑ΄. Τὰ ἀνόμοια Ἶ ὀόποι ἤνωϑον. ὀφθόμεαι χϑδιοϑεν λύειν, ᾿ 

Ε᾿ εὐκαίρως Ὁ Οοδά. ἑαϊοιρδδεῖτο Ἵ ἡ. 56, μυῶν. Αἀδαηὶ Ὀοἀά. 
Τέλος σὺν ϑεῷ τοῦ. πρώτου Ἰμήματος.. 3) Τῃ βϑοισηθηι βϑῦπη απ 
βομο α ῬΑΠδα!] ἴπ δος θα ουδθεῖβ, ἀὐοίᾳαοί δαιτᾶσηι Ὑἱα}; ποῖ 
δχίδηί, Θυῦπι ἰλπιεπ γέρα ΗΙρροογαιί5 ἴῃ οοαϊειῖθηβθ δγδεξὶβ 165 

δαηίαῦ, δά ραῖαπ, τοῦίδ ὉΠ 1 Ρ0556 1ἀάϊοῦν!. δπηξ δηῖπὶ; “486 

Ηἱρροογαίῖβ ἐἜχίαπι ἡανθηΐ, 4) σαρχῶσαι Οοαά, - 

: 9 
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παὶ τὰ ἐναντία τοιαῦτα, οἷον κειραλῆς πἀϑάφοτος φλέ. 
βοτθμιηεῦ ὅτε οὐκ "1 ἀφαιρέξται." 

ἐ. «Δὲ ἀποστάσιες οἷον βουβῶνες : σημεῖον μὲν τῶν βλα- 

στήματα ἐχόντων, ἀτὰρ καὶ ἄλλων, “μάλιστα, δὲ περὲ 

τὰ σπλάγχνα, παχοήϑεες δὲ οὗτοι. 

ΕἸ πνεύματα πυκνὰ, ἀραιὰ, σμιχρὰ, Στὰ μεγάλα, εἴσω 
σμιερὰ » τὸ μὲν ἐχτεῖνόν. τὸ δὲ κατεπεῖγον, διπλῆ τὲ 

εἴσω ἐπανάχλησις, οἷον ἐπεισπνέουσι ϑερμῷ ψυχρόν. 

β΄. ᾿Ιητήριον ξυνεχέων χάσμέων μαπρόπους. 

εγ΄. Ἐν. τοῖσιν ἀπότοισι καὶ μόγις βραχύπνους χατ' 1) ἴξω 
χαὶ πλευρέων ὀδύνη, χαὶὲ. ξυντάσιες. ὑποχονδρίου, χαὲ 

σπληνὸς ὃ ὁπάρσιες, καὶ ἔχ ῥινῶν δήξιες.. καὶ ὦτα κατ 
ἴξιν. τούτων τὰ πλεῖστα ταῦτα χαὶ ἐς ὀφϑαλμούς. 

εὃ΄. Πότερον ἦρα πάντα ἢ τὰ μὲν καάτῶϑεν ἄνω, οἷα τὰ 
παρὰ γνάϑον ἢ παρ᾿ ὀφϑαλμὸν χαὶ, οὖς, τὰ δὲ ἄνω- 
9ὲν χάτω οὐ καὶ ἴξιν. χαίτοι τὰ χυναγχικὰ ἐρυϑήματα 

καὶ πλευρῶν 2) ὀδυνηματὰ κατ ἴξιν, ἢ καὶ τὰ κάτω 
τοῦ ἥπατος ἄνωϑεν διαδιδόντα; οἷον τὰ ἐς ὄρχεας χαὲ 

“χιρσούξ, σχεπτέα Ταῦτα οἷσι χαὶ δηεῃ καὶ ὅϑεν καὶ διατί. 

ιξ΄. Φλέβες κροτάφων οὐχ ἱδρυμέναι, οὐδὲ χλ ὥρασμα λαμ- 
πρὸν; ἣν πνεῦμα ἐγκαταλείπηται ἢ βὴξ ἢ ξηρὴ, μὴ 

᾿ϑηριώδης, ὃς ἄρϑρα 9) τὴν ῥῆξιν ΠΣ Ὁ ἃ δεῖ. 

ες΄. Καό᾿ ἕξιν. τῶν ἐγτασίων τῶν κατὰ κοιλίην ὡς ἔπειτο- 
πουλύ. ἔχουσι δὲ οὗτοι οἱ πλεῖστοι καὶ. ἐξέρυϑρα, χαὲ 

μᾶλλον ἐν 11 φύσει τοῦ λευχοχροωτέρου τρόπου , “καὶ 
οὐχ αἱμοῤῥαγέουσι ὁῖνες ἢ σμικρὰ αἱμοῤῥαγέουσι » χαὶ 
Ἴ᾿ μὲν ῥυέντων ἐγκατὰλείπηται, ἔγοιμιον. : 

“ζ΄. Ζ4ίψα ἐγκαταλειφϑεῖσα χαὶ στόματος ἐπιξηρασίη καὶ 
ἀηδίη καὶ ἀποσιτίη τοῦτον τὸν τρόπον" Πύρετοι δὲ οὐκ 
ὀξέος ὁϊ" τοιοίδε, ὙΠ 1 γον Ὁ  βει:: : 

ιη΄. Τὰ ὀγκαταλ ἐμητανόμενα μετὰ αρῖσιν στροιφείδεα: 
ιϑ΄. Τί γοῦν πρῶτον ὁπληνὸς ἐ ἐπάρσιες, ἣν μὴ ὁ ἐῤηλῥθρα 

τελευτήσῃ ἢ ἢ ἀἰμοῤῥάγίή, γένηται. ἢ δεξιοῦ ὑποχονδρίου 

1): Ἰξίη» Οοαᾷ. Ἱξίον Ἀ, τη ἘΕΤ 2) ἀλγήματα Ἠΐρ». 2) στ- 
Οἰξιν ΗἰρρΡ. : 

΄ 
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ἔντασις, ἢν. μὴ διοξοδοὺϑείη οὖρα; αὕτη γὰρ ἢ ἐγκατά- 
λειψις ἀμφοτέρων καὶ αἵ τ θαι θηίθο, ἀπὸ τουτέων. 

χ΄, ̓ “ποστάσιας ποιέεσϑαι αὐτὸν μὴ γινομέναρ, 1. τὰς δὲ 

ἐχκλίνξιν, γινομένας δὲ. ἀποδέχεσϑαι 1 ἣν ἴωσιν ἦ δεῖ καὲ. 
διότι δεῖ, ὁπόσαι δὲ μὴ» μὴ ξυνδρᾷν, ἀλλὰ ἀποτρέπειν, 
ἣν πάντῃ ἀξύμφοροι ἔωσι, μάλιστα δὲ Τα τς μιδλλού-: 

σας" εἰ δὲ μὴ, ἀρχομένας ἔτι. - 

΄ κα΄. «δὲ τεταρταῖαν αἱμοῤῥαγίαι δύσχριτοι. 

κβ΄. Οἱ διαλιπόντες μέην τῇ ἑτέρῃ ἐπειῤῥιγέουσιν. ἅμα, 
“ρίσει, ἔκ τῶν «τέντε εἷς τὰς ἑπτά. 

«γ΄. “Ὁκόσοι τριταιοφυέξ », τουτέοισιν ἧ, γὺξ δύσίρορ γος. ἡ 
πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ, Ἶ δὲ ἐπιοῦσα εὐφορωτέρη ὡς 
Δ 2.117: ε 

πδ΄, Βῆχες ξηραὶ, :βρὰχέα 2) ὑρε ἀδ αι ὡς ἀπὸ ρν ἢ 
περικαέος, καὶ οὐ κατὰ λόγον διινώδεες, οὐδὲ γλῶσσαὲ 
καταπειρρυγμέναι, οὐ τῷ ϑηριώδει, ἀλλὰ τῷ πνεύματι" 
δῆλον δέ᾽ ὅταν γὰρ διαλέγωνται, ἢ. 3) φάσκωσι, τότε 
βήσσουσιν" ὅταν δὲ μὴ » οὕ. τοῦτο ἂν τοῖσι, κοπιώδεσε 
᾿ μάλιστα πυρετοῖσι γίνεται. 

πε΄. ΠΠηδὲν εἰκῆ, μηδὲν ὑπερορῆν. 

κε΄. Ἔκ προσαγωγῆς τἀναντία πθοσάγειν καὶὲ διαναπαύειν. 

κι, Τῷ ὄπισθεν κεφαλῆς ὀδυνωμένῳ ἧ ἐν μετώπῳ ὀρϑίη 

φλὲψ τμηϑεῖσα ὠφέλησεν: - ᾿ 

νη΄. “1: 4) διαλήξιες τῶν ὑποχονδρίων, ἐξ οἵων" «ἐς οἷα 

ἀλλοιοῦσι, καὶ τῶν σπλάγχνων. τῶν φλε γμονῶν, οἷα δύ- 
“γαται, εἴτ ἐξ ἥπατος σπλὴν καὶ τἀναντία καὶ ὅσα τοί- 

. αὗτα; ἂἀντισπᾷν ἢν “ἢ ἢ δεῖ δέπῃ" ἢν δὲ ὅπῃ δεῖ, ὦ 
τουτέοισι δεῖ στομοῦν οἵως ἕκαστα δέτεδι.. 

κϑ'. Τὰ πλ ἀτέα ἐξανθήματα. οὐ πᾶνυ τὶ κνησμώδεα, οἷα. 

“Σίμων εἶχε χειμῶνος, 5) ὃς. ὅτε πρὸς σεῦρ ἀλείιψαιτο. 

᾿ ἢ ϑερμῷ “λούσαιτο, 6) ἀνίστατο. ἕμετοι 7) οὐκ εὐφέλ ΘΌΣ 

2: εἶ, τις ἐξεσπτυρία, 8) ὠφελοίη ἂν». 

τὴ τὸς οπι. Ὁ οαά. 9) ἐρεϑίζοντες Ι,. περιχαξες Ἰ, ἘΠ; χασμῶσε 

Ηίρρ. χύσχωσι Θοδά. Ηἱρροοταιῖ5. 4) διαδέξιες ἘΡΡ. 5) ὡς ὅτε 
πέτρος πῦρ ἀνήψετο ἵ,. ἃ. 6) ὠνίνατο ἘΠΙΡΡ 1) συχὼ φέλει» Τιῖ 

9) ἀνιέναι ἄν Ἡϊρῃ. 
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. -Ὅκόσα ἐχπεπαίνεσϑαι δεῖ, ἔγκατακεκλεῖσθαι χρὴ, τά- 
γαντία δὲ ξηραίνειν ἢ ἀνεῶχϑαι. 

λα΄. Ὀμμάτων δοωδέων, ἤν ἄλλως φοραὶ ξυμφέρειν, ᾿ 
ἀντισττᾷν ἐς φάρυγγα. : 

λβ΄. Καὶ ὅπῃ ἔρευξις, λυσιτελέει καὶ ὅσα ἄλλα. τοιαῦτα. 

λγ. Τὰς ἀφόδους ἀνεστομῶσϑαι οἷον ῥῖνας, καὶ τὰς ἄλ- 
λας 1) ἢν δεῖ καὶ ὡς. δεῖ καὶ οὗ δεῖ καὶ οὗ καὶ ὅτε 
χαὶ ὅσον δεῖ, οἷον Ἰδρῶτας καὶ τὰ ἄλλα ἃ δεῖ πάντα. 

"λδ΄, Ἐπὶ τοῖσι μεγάλοισι κακοῖσι πρόσωπον ἢν ἦ χρη- 
στὸν, σημεῖον, χρηστόν" ἐπὲ δὲ τοῖσι σμικροῖσι τἀναντία 
σημαῖνον 2) ἢ ἢ Ἐ σύστημον ἢ κακόν. ' 

λε΄. Παρὰ τὸ μέγα γοῦν γυνὴ 8) ἡ ὄπισϑεν Ἥρῴου ἰκτε- 
ριώδεος ἐπιγενομένου, οὐ παρέμενεν αὐτῇ. 

λς΄. Παρὰ “Τημένεω ἀδελφιδῇ, οὗτος μελάγχρως. 
λζ΄. Ἔν Περίνϑῳ τὸ γονοειδὲς τὸ τοιοῦτον ὅτι χρίσιμον, 

καὶ τῶν ἤτρων τὰ τοιαῦτα, ὅτι αἱ οὐρήσιες λύονται, 
ὅτι οὔτε φύσης πολλῆς οὔτε κόπρου πολλῆς; γλίσχρης 

δὲ διελϑούσης ἐμαλάσσετο" οὗ γὰρ δὴ μέγα ἦν τὸ ὕπο- 
Ζύν010:: πράμβην ξβδομαῖος ἔϊ ἘΦ ΟΕ; ἔτι δύσπνους ὃ ἐὼν, 

ἐπὶ τὸ ἦτρον ἐμαλάσσετο, δὐϑύπνους ἐγένετο, ἢ κοι- 
“3.2.7, αὐτῷ ἐξετίναξεν. 

λη΄. Περὶ τοῦ αἵματος τοῦ ἰχωροειδέος, ὃ ὅτε ἐν τοῖσι τετυ- 

ὠδεσι τὸ τοιοῦτον ἢ τοῖσιν ἠγρυπνηκόσι καὶ εἴτε 

φλαῦρον εἴτε χρηστόν. 

λ9΄. Οἷσιν 4) ὃ σπλήν ἔστι ατάῤῥοπος, πόδες χαὶ γού- 
γαταὰ παὲ χεῖρες θερμαὶ, δὶς 7: ὦτα ἀεὶ ψυχρά. ἦρα 

διὰ τοῦτο λεπτὸν τὸ οὔμι, ἦρα καὶ φύσιν τοιοῦτον 
ἔχουσιν οὗτοι ἢ ἐν τοῖσιν ἐμιτευήμασιν. : 

μ(. Πρὸς οἷσε μέλλουσιν ἐκπτυέειν, αἵ κοιλίαι ἐπιτα-. 
ράσσονται. 

“μα΄. Σπλὴν σκληρὸς 5) οὐ τὰ ἄνω, κάτω στρογγύλος, οὐ 
πλατὺς, βραχὺς, 6) παχὺς, λεπτὸς, μακρὸς, ἥσσων τοῖς 
ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεσιν. 

Ὧ ὦν Ηῖρρ-. 9) ἢ : σημεῖον χαχόν. Βῖρρ. 3) ἢ Οοάά, 4) ὁ 
σπλὴ:] ὁπλίη Οοάα, 5). αὐτὰ Οὐάα, 6) ταχὺς Οοἀά,.-. 



μβ΄. Ἥ περὶ “τὸν »οσέοντα οἰκονομέη καὶ ἧ εἰς τὸν νο- 

σέοντα ἐρώτησις, ἃ διηγεῖται οἷα, ὡς, ἀποδεχτέο», οἱ 

λόγοι, τὰ πρὸς τὸν. γνοσέοντα, “τὰ πρὸς τοὺς - 158: 

ὄντας, τὰ πρὸς τοὺς ἔξωθεν. : 

μγ . Ὅτι ἐν ϑορμοτέρῳ, ἐν ̓ στερεωτέρῳ φὸ ἐν τοῖσι δεξι- 
ΠΣ χαὲ μέλανες διὰ τοῦτο αἱ ἔξω φλέβες, μᾶλλον συ- 

᾿ γεχρίϑη, 2) συνέστη, ὀξύτερον κινηϑὲν ἐμολύνϑη καὶ 

βραχύτερον αὔξεται καὶ ἐπὲ πλείω χρόνον, ἔτι ἐστερε-. 
ώϑη καὶ χολωδέστερον καὶ ἐναιμότερον, τοῦτο, ϑερμό-. 

᾿τερόν ἔστι τὸ χώρίον τῶν ζύων: 

με ΡδΙΠΙ Οταβθὶ 

“ψοΙΒῖο ἰαϊϊπα “ 

᾿ Θοπιπιθπέαν ογιμαι ῬΔΙΠΔΑῚ ἴῃ 3) βοουπάδιη. 

᾿ βοχέϊ ἘΠ ΠΡΟ τ: 46 τρούδὶθ Ῥορι]ανῖθαβ 
ΠΡΟΧῚ βθοξοη 6:1, 

1--τ 

ΓΗ Ρυΐπνππι βϑοέαπι ΟΡ απδίζομεπι ρογίθοίπεις:: ἴῃ ἀπο τθ]έα,, 
εὐ πὐνδοπα ἀἴρηα μγδεσορία ἰταάιάϊξ, ΡῈ. αὐδᾶο. ἀϊδββθοίσίοθι, 

1) παριόντας Οοα, 9) σύνεστιν Οοαὰ, 
ἱ 

8) αταδθεὸ Δεοϊἀδγδηίνῦ σομπηπιθηίατι! ῬΑΙ Δα Βορμ!δίδο πὶ 56- 
οὐπάδπι βϑοιϊοποιη οἱ ἔπ τηϑὶβν απὸ5 δαμῖραϊ, ἐοάϊοίθαδ, οὐ ἴῃ {θυ 
8115, 405 ἔπ που 5. χροῖβ. δνοϊυίανὶ δοάοπιαμθ΄ πιοάο πιᾶπεοβ. 

δα ἀεςυτδίϊ το Ποτη Θοπιηδηία τ  ΟΥἢ δαϊεοπεπι ἘΠ δεδτο 

ῬΟ556 Ἰπαϊοανῖ. οβιἀθγδηίυῦ ἴῃ ςοάΐοα ῬΡαγ βἰδηβὶ 2295; ἀο5ῖάε- 

Ταηία ἴῃ σοάϊοα δ᾽ίαυθο Ἐβοου] 51, οαΐι5 γιοποη 6 πὶ 0 1οἸὯπὶ πῃ 

ῬΓδοίδίϊοπο δά βϑουσπάμπι Βυΐπβοθ ορογίβ νοϊυπιθπ: ἀθβι ἀθίδηίυ, Η] 
(411οτ, ααοάαθ ἔπ, ἐοάϊες γδίπαίς σππο Ὑ ἰϊοαη0) 64; δἰδ: ἴῃ βεμο- 

ἀϊ5 πιϑῖβ Βοπιαπὶς ἰἀπιιπιηηοᾶο ποίανειῖπι, οοὐίσεπι ὕγθ:παίθιι. πηι-- 
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δξ ΒΑταρΆ οπὶ δὲ ἀξαϊ παισί σοι. βοοπθαπι ἀϊ ἀλοίτητιο, [πὰ ρῥταθβδη- 

ὅλ. ΒΟΡῚΒ. Βοουπάσπι βϑοίαπ Ἔσροηϊΐς, 4ποά ἀἰβιυποία, δὲ ὀρϑουγᾶ, 

ἀοοαπιθπίαᾳ Ἐπδυγαΐ, ὕει βοουπάμπι το Θ. ἃ ΟῚ δῃΐοα 

Βοβιέαμ νΌ 665 ἀβοίνθηιτ8, ΤῸΧ οὐ ρτοροβίξιτῃ ἀξοδμιιβ.. Ὀϊοῖς 
Ἡϊ!ρροογὰΐο ἃ] αΐατο, πο6 δαΐοπι Ομ. Π65 βοϊπηΐ, ἰάδμι Θ556, {πο 

ΔΏΡΙαγο, το δἴϊαμι, αὐ οέᾶτο, πᾶπὸ δαίθηὶ γοδθμὶ τπιπ16ϊ ππρ6- 
Υἱὰ Ὁτὸ ἀπαθαβ οταυῦοηῖβ, ρατέθα8 ἀρ ἀτᾶθοοβ δοθδροσα: ΟΤα- 

ἀερθαπίᾳιο ΕΠ ρροογαΐοιη ἀἴόοσα ἃγοίασθ, οἵ δυμπηθοίατο: βοα ἀο- 
οἰρίππέαν, Ναπὶ Βδθο γῸχ σεγυγρῶσαι δγοίατο βἰσηϊῆοαί, Ἐΐδοο΄ 
βἰὲ νϑεροτζαμι οχρίαποῖῖο, Ρτοροβιθιμη γετο Β06 6ϑέ, Θαυοπίδπι 

ἀτοίαία δοσροτα: ραΐοίδοοτθ δ ραξδξδοία σοδγοίδεθ οϑὺβ ὁβέὲ: 1ῖά 

παΐοη) ἔαοϊεπσμη ἐδ, οὰπε δὲ λιππίοάϊοαπι ἀπὲ ΘΟΠΟΙ ΒΙΟΤ6Π), 
αὐ ἀρετεθηθιι οοτροτα μαυξαπέιτ: ουτα ἤθη ἀπέοπι Ηΐο ὕτο- 

ρεῖδῃα ἄοοοί ΕΗ ρροοταΐθβ ν ]θη5. 1ΠΠπ4 Ῥγαθοθρίσπι βεαυϊ, αποᾷ 

ΘοΠ γατῖβ οοπίτατία ΘαγαΥ το, δα πὸ ξα]Πατῖβ, πάπα ἀΐβοο- 

ἄδε ἀΥεῖβ. ΟΡοΥὰ ΘΣΘΟῸΣ ΘΕρΙΘηΒ5: δε οὔσθδαβ. τηθδίαβ οοδτοίδηΐξοβ, 

δὲ τατοΐαοϊοηίοβ ρογοῖρηίο, Πογεῆυηΐξ ἀπέοτι πηδδίαβ, (46 οσο.}- 

ἐθ Ἰοφαοτ) δὲ ζπροπβ βαῦος εθπιηαϊξαν: δέ σαθομθ Θα]οτῖα, ἀξ 

φτορίον. νϑμουιθηΐθμι ΘΧΡΌΙΊΟΙΒ, ΡΟ οβέϊαθ᾽ Ἰπ ΟΠ ΟΠθ, δαῦ 601- 

ἐεπέτγιοἱβ ἐπι οἐΠ ϑέθτα, ΘΞ ὁ οοΙογθη πηδαΐίαα ταγοῆαπε, τοξεῖ- 
φοταΐο: δ ὁ" υἱγέυεϊς. ἀον ἐδέθη, τοροταίο, ἘΠῚ τοπὶ δἀμπιίταρὶ- 

ἴθῃν ἀΐοδηι, νἱθαμι ΒΟ σοὲ ΘΟΟΙΌΘΥΘ βυάογοβ. ἘΠῚ δρὸ δβδθρίυβ 

11} πὲ ψΟΙΒὰ5 ἤπο 6556 δίασυδ οἷυβ Ἰθοίϊομας ἃ δοίουϊς ἐοαϊοῖθαβ 

φάγῃ ἀΐβογορατο. Νδπιαθα ἀυσ ἘοΙηδΔ6 Ἰπογάγου, ῬΆ}6611 σταθεῖ 
οὐπίοηδην ῥτίποίροπι ἃ ἴπθ 6556. δ᾽Ϊαπδηάο δἀοτηδπάδηι, ποπάυχα 

οοξιίανογδη. ἴὔπάς φοὐϊοῖβ ΕΓ Πδ115 101 ἰΔῃία Πθ ἢ οΥδαΐ οὐγα, 
Ῥταθίουθα 116 οοᾶθχ ἔυϊί ῥυῖησβ,. αὑθηὶ ὑπασᾶπι Παΐϊῃ56 6. σομπιθη- 
ἰδτη Ἑομβροχὶ, Αἰίδιηθη ρΥύο σογίο αἰβυγλαγο διιβίπι, οἱ ἔρϑαῃ ἐο- 

αἸέθρ Ἐτθιηδέοπι βθοση ἀδγὰ 5ϑοιϊοπθίῃ ΠΟἢ ΒΆΡοΓΟ. Θὺρ νϑῦο εοο- 

εχ γαβοὶ ρευνεπευῖί, πη6. παβοῖγα οοηβίθοσ, Ὦ τοῖς Οδ]θαβ γαβϑυϑ, 

ἀπη}: 8.105) ἴῃ ργδοίδίϊοηυθ: ζηυέηΐ ἑαηΐμηι ἐηΐ6 7 ἐϊπηιι8. (ραι115) δοχὲ- 
ῥιᾶ, Πδγοβ ἤο5 τϑείθγαῖι π:6]οογηι οαέίεγος ηυΐϊάφην οἴϊη ἐπ, Ιαϊίπαπηι 
δηβπαηι αὖ ἴρ50 ἰγαηπδίαίοδ, 566 ηιαϊμγγιδ ροϑίεα οἱ αἰ  ηΐζιι6. φηιοη.-- 
ἐαίος: Ῥαϊαάὶὴ ϑόγο 80γριογῖ5. γαξοὶ πιρημάηι οαϊίοδ, ἐπὶ {ἰδνια. ΨΙ͂. 
ἩΠΙρροογαῖ8 ἐ6 πιογϑὲβ ἔῃ, ρορμΐυιπι δ αδδαηπέϊδιδ, οἱ τη, Πδγιώη ἀὸ αγ- 
47 ον115, 0.) ΤπεἼ2166. οΟπηιπιδηξαγ105; φιοδ. αξζἧηο5 7έοϊῥ ραιῖο απίο μα, 
ἀδεοάογεΐ 6 υἱέα, Ἡπῖωμδ ἀμίογῆβ (ΡΑΙ1δ 11) δαϊμοηόμι (Θο. Ἰα(ἴπ8π1)". 
εἰοδοδιηΐ αἰίφμα ο5 ρῬαγίΦ 5ἰμάϊοοὶ Ἠϊογ. ΠΠδγογϊαῖὲῤ," ἐχορί θη 7585 ἤπο 
πιϑαϊϊοο εἰἀθηιψιι6 τῖγο ἐγμοε δϑῆπο, οὶ ἐϊμπι δος Ὑ, (Ὁ, Ιο. Θαγιδιοῖ 
διδιϊοϊβεοα «οϑεπηρέμηι., “μαλλ πολ}. ἑαηι δ]ὲ, φμαηι Ρεδίίοας ωἱἰίαϊέ 
δαδεῖ ἐπὶ γε ἐδ δήμιαηι, Ἡγέόηπα, αὐπὴδ διυρογτογίθισ αἰδεἰϊς ῥαϊγίημε πιέθ 
οοπιριξοαυξέ. --- Θανραθυςὶ τοάοκχ νἱάφίον 6886. Δορμοιάϊζίυς. 

Ν 



τ: 

ριδπδπίδ. βυΐοτο οὐπὶ νἴππτι ρτδοβυΐθθοπι, τοξεπέυβ 68ξ συῆοτ, 
Βοῃ Ὁ απ, πἰδὶ φαιοπίαπι [δουϊέάξοιι τοβοταπί. ρατῖΐου δὲ πὶ 

ἐοίο φοτροῦθ 8: γεπᾶ, διέ δἰϊψυοα πηϑιρταμα τατοῖϑέ,. Ξδορο- 

τάπηθτο. δέοι οἔ 8 Θοπέγαε ἶς. σοοΤοίδη γοίγισοτδίϊοτιθ 5011- 

“δεῖ, δὐξ' δάτπ!β ΑΙ Βα Ϊ15, απὸ ΘΠ αν] θα8. δαΐ Πυπηῖπεῖβ, δαξ. ργορέον 
ἐχροϊττοῖθ ππνῆττο  δέθμι. Θαοπΐδμι ΨΕΙΟ τι ἴπ΄ ΒΌΒΘΙΙΟ-. 

τῖθυβ. ρατέθηβ [ᾧ ἤοτὶ κοϊοέ, ΡΘΕ σα οΥθμν 4Παίδεῖο ἣξ οοππ6- 

᾿πίοπίεν, ϑαροτγίοτα δηΐπι τοβρί οἱ, ΑΔ αἱ 1η. ύδα οπέο τιθϑΐαβ 

βππε, Ῥτοϊπᾶς οοδτοίδηίυν, οἵ ἐπδοουδ!ξαβ. ἤἥξ 1ῃ. ΘΟΥροτο: 16- 

αἶτοο αἰτατα ΘΠΠ5 ΡΆΥ5. ἐϑὲ δύ τποοτ δ, δἴταπα ἀΠαίαηάα. Ῥτορέοτοα 

ἀϊχίε, μδεδιαυϊάεπι ἴθ, 4118 ψεσο ποῖ, δὲ Βᾶθδ. δϑὲ διθη5 

ἘΠ ρβοούδεῖβ, οπα ἀϊχιο: 1] δέατο, Φοπ ΒέσΊπρότο 8118 αυϊ- 
ἄδιι 5ῖ6, αἴἴα γϑτοὸ ποπ. ἤδαῦδ ΤηξοΠΠσᾶ5,. δηροθία πηθῶρτα 

6586. δῃθΠπαπῆα, οἵ ἀπ 018 ὀοατοίαπάςα, Βα σοο5 αἷϊοὸ5 ΧΡ ΕἸΤοτ6 

εἴθ. [ηέο στο οροτίοῦ χοάδαπάδηξοβ Β0605. 6556. Ἔχρε! δηάοβ. 

Θισυΐάοιν ποῖ τᾶτο πηροτίξυβ τυθάϊοιβ αὐ ἀᾳπα ἱπέετουξε [880- 

ταρέθπν δοσοάθη5. οὗ Ρἱμυϊξαπι Θἄαποοτα οαρξοπα, δ! οι. ταΐαμν ονδ- - 

οὐδν!δ, οἕ δερτοΐαπι τοᾶρὶβ ἰδοβίξ, ἊΣ ΤΠ ρβοσεβείοις τηράτοιβ᾽ 

σετοϑιτη. οὔ οπροτδηέοιη Βυϊηοτοίη εὐποῖξ, δὲ μ6ὺ Ῥυϑδροβιάοηθιι 

ῬΤΘῸΣ βαοο1 Ἰοΐεοταπι δαδοπαίξοποτ ἀδοϊαγανε, Οππνατ6 βρη δογο ΄ 
Οψε θέ, πυτϊ4α, ὀούροτα, θαδοῦπδτὶ ἀέρετο, ἀἰχίξ, βίδοαγο, 14 δῆῖεν 

ΡῈ ἀϊσεβίϊοηοπι ἔδοίπιυβ. ΠῸ6 68ὲ βυρονποπέθην Βιποόξονη, δέ 

ΘοΥραβ νυϊάσπ τοἀφοπέοιν ῬΟΥ πξένυτη.. - ἄτοηϑην, ΒΡΟΏ δα, δὲ 1ᾷ 

δ6ηπ5 δἰτα ἀϊρογθηίεβ, 14 εβὲ πη ΒδΗ εκ θη πουέθηίοα δι δοξέθίετα Ὁ 

Ξη ποῖτητις,. 4 δαύοιν ἔδοῖτηνβ: Ἐ01: οἶτοδ. σπέθν σοῦ δϑέ, Νὸ- 

46 δαῖτα ῬῈῚ ψεηδθ βϑοίϊοηθη, δ ρμυτσδίϊσποιη δσπο ἀοίτα-. 

ἤοτα ροββϑιπηιβ. οξοοίαπι δαΐοεμι δυϊποταμη θΡ6 5 οἶθοβ ΒΌΡΡ]6- 

τοῦδ, Ἐτο(αΘΩία οπΐτν ἰσπθηΐθ Πογθπεῖς δοίδειβ ῥἰξαϊέα δρππ- 
ἀλυΐῦ, δὲ πᾶπο δυδουδιημϑ, ἴῃ 58Π6. Ψ6ΓῸ 5] ΡΙευϊέα, τϑἀπη αι, 

θᾶμπι πο ᾿Θἀποίπηβ, 566 απδτν. ρυμηττν οἱ Βοπιμι Αἰπ δηξαυα 

ἄδπιιθ. ΗῚς δπΐν. ἀθ οαυπὶς οἷθὲ. δὲ νιυροτοηίατ, -ο(ὁ Ιουσάδηΐαν 

ἃ ἀδΙθῆο, ἤθη. οἰυπάδιῃ τδέϊοηθ, βοα δά ἰππῶ οὐ ΔΗπ4 τοίοτδη- 

ἴθ. Νδτη βγδρβῖοα ἴἢ ἌὭρτο: ἀθ. δμπθηέοτυι. ἐου ὑδθ5. ἄδια- 

᾿, Ὡδέατ: ἀποβίατη βησοιπη τα ἴπτην, δὲ δχογοηιθηΐα ϑοηοεαΐ, Βεᾷ. 

ἴπ πρτοὸ ἀθ βἰπιροῖθυβ πιέάιοαπιοπεῖς. ἱρβᾶχη ποτ] το 65" 8 

᾿αύδιη, το δα οι θηέατν ἰαπδαί. ὅΞΞ:ς τρίέαν οἱ οἰθαϑ τ βραϊα ,. τ 

τηδάϊοδηιθ. δἀπιϊεξαν,, ἤδη ἦρβα ἴῃ ἀϊνετθοῖα δεεθας ὑδῖ- 

χαὰτ, Εὐχέτθηιδ, σεῖρα βιιηξ νϑῖαε ρμογοτγαίῖο. αποηΐδιν 8118. τηθη- 

τα ὀγδουδέϊοηϊα τη άτσοηέ, 81:18. Ἡπιπιοττιαν Βα} δηλ ο πεῖ, Εὺπ Βος εβέ, 

αὐοα νολατέ, δαπν ἤὐπχῖέ, ἡ ἀτεῖ τον αἱ ει 516, δα ἕν ΘΥῸ π ΟΠ. 

ἘΞ χεΘ τ 6 τ αδϑυια οἔίϊοοτο, εἴο. (ταββα σοΥροχβ 88 τὶ- 
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οἶα Ταῦοη6, δα πιοαΙσατιήοηεῖς εχίεπαδηάα βπὲ, ἤδη ἱπ Πἶδτο 

ἄς γιιρίοπιδίαμη οαυδὶβ βογιρίαπι δϑὲ, που οπιθηέιπι Ῥτδθίεν μὰ- 
ἰαταὰ ἤρου, υαὐ ΝΙσοπιδοῆο πιοάΐοο δροίάϊ, Τυπο δηΐπι οχίο- 

ἤσᾶγα ὁροτγίοί, ἰάθο δ δχίεπυδίίοπα οαγηΐβ βογιρίαπι δϑύ, Οροῖ- 

ἰδὲ διΐθιι 5} 61165 Βυπιοταβ οὐάββῸ5 τοάάοτο, 1460. ἀδ. Βυπιουθι5 

ἀϊοῖϊέ, ἔδποα Βυπίογοβ πὸ ὀγαβϑοβοαπέ, [αοϊίο, δα. ῬΤΌΡΙΠΔΠ5, {π86. 

ΕΧ 5ἰπι]Παρίπθ δὲ ἰδοίθ βαηΐ, οὐ ογάββοβ αἰέθπυδ: βίους 605, αυϊ 

πη Ρϑοίοσθ. οϑπεἰηδηΐατ. οὐππ πιδίοτϊ πὶ 6586 ΟΥΆββαλη,. 80 ἔπββῖιη, 

Ἔχοϊξατο γι 465. ἢἷ5, πίοπάο, 4πᾶε δχ οτἄβθο υπί, πὲ 1ρ58πιὶ πιὰ- 

ἐοτϊατα ΒΡ οὔ οἰποῖαβ, χποτταθῖ, δὲ γββόοραπι ΔάβΊθ6Π5. 

ὕὰ5 δυίθι ἀΐοῖε ἐοίατν ΘΟΥΡῸΒ. 510 δέ ουΐοπι 51 διοία 65έ, ἀπηϊ- 

Ὠπδγα: 5 ἀπηϊηυΐα, δαρογα σομμπθηῖϊ. Θυϊάδιη, οοὐϊοαβ Παρθηΐ, 

πότιοΒ. δα πο χϑοίθ. Θυοηΐαιη νεὸ ἱπαυῖέ ἘΠΡΡ. ταυ]ίο- 

ἐἰδπβ 660 ΒΥΘΌΣ οι 5απὶ, οαπὶ εἶπ, δὲ 8118, ἐὰ ἰπίθΠσὰβ 4υδ6- 

απο ἱπογοπιθηΐο, δὰ ἀθογοιπμθηίο ἱπάϊσεπί, Βατθαβ δέ ἷς 

ἐβέ δρίϊοσιιβ. αυοπίδτη ΓΘ ΠΘΠἕΟΥ παθιηθτα τ]ὰ ΔΌΡΕΙΣ, 4118 

ὁοηίτα τοϊπαΐ μοδβία!απξ, ΡῬτορίετεα ἀἰχίε, Ετ δοο ἀυϊάξσαηι 

510, Θἃ ΨΟΙῸ ΠΟΠ. , 

Ἦοσς Ἰοοο νἱἀοηίῃν δοπέτατία 6556, ἀυταγο, δὲ. τ] 0}ΠΠ|Γ6, 

Ἰοοῖτοο ἀἄϊοῖε Ἡϊρροοϊαίεβ, 51 ἀπίοβοαηΐ πι0}11ἃ πίθιῖρτα, ἰρθα, 
τι ο]Π16π48 καπί,. φιειηδόπιοάμπτπι ἀβρογαθ ἃγίετιαθ σοπ Ποῖ δ 

ΤΔΟΪΠΟΤ οναᾶδέ, οὕτὴ. πδίθγδ! ον ἄυτα 510, οἂπιὶ ἀυΤΟΤῚ ΘΟΠΕΘΗΪ, 

αυδηιδάπγοδιπη δὲ πΐονταπι, ἀπαπὶ παίυτα, πῇ σοηϊέυταηι Βυβοῖρ6- 

χεῖ, ἄυτυηι ογθανι, βίους οὔδπι 1ῃ ΘΧΊΘΥΙΟΤΊΡΙ ΘΟΓΏΪΠΝΙΒ, ΠᾶΠι 
4Σ δοάδβ οχύγιϊε, ραγίθέοιη οσαβροταῖ, αὖ σα! σοι τούϊπθαί, 1{6- 

τῦμν δ δῖ δρορυπι ἴδοϊε ἀΐθθπβ, δἱΐᾷπα αὐἱάθδιι, ΔΙ1 4 πὰ 
Ὠ0η ἀυΐαπάα, απὸ π01116} ἀΔ. 

ν. Οτεῦτο δᾶ δοοτοίυπν ψϑπῖο: δ ἤππο. ἃ ῥυϊποῖρῖο οχ- 
οδη ἀοβοοηΐθηι ἔοσιστη δίᾳπθ ἰτδοιπάϊπι ΠῸΠ ΒΟ] ἴῃ ἀοπηοϑίο08, ὁ 

Βεα δεϊδπι ἴῃ ΔΙ6πος τ ροτῖο: 86 ΠΙΟΤ65 5108 ΘομβίἄογαπΒ, 1ιοθέ 

516 ΤΌτΟΥΟ Ραγοϊίιιδ, 1Ἰᾷὰ οἱ ὁ" ἐδιηρογδίσταμι, δυὐθηΐτο ἈΠ Σ 

᾿Ροπέδα τύτβιβ δά Ἰρβίπν. δοοοάθηβ πιϊέθμι, τορθηίθ αυϊοίυπι, 0 
"ἐδοϊίασησπη, ον βίδα δηϊπδάνετίο. ἔμπης Ἰρβαμν ΒίυροΥο. οαρέθπι 

586. ἄββΈῦθτο. ἴρ5ὶ Ἰίδαπθ φα 4, οὐ δουϊὰ δάμπιογθο, 40 ἰγϑὰπι 

ἐχοίέθι, εὐ δά ρυίβθπηπι βίδίαμη τοϑεϊέσθαμι, ΑἸΈΟΡ ἃ ρτϊποίριο 
εγαΐ τοΐτῖβ οὐ θ]δοιπβ, μοβύεα βΌ 1:0 ἰρϑιπα Γυτ πάσηι οὐ οἶ- 

᾿ταϊαπι ἐπνθηΐ, δίψιθ ἕαηο δαπᾶάθπι ἔστογα ἀϊχὶ, δὸ εἰπροίδοϊ θη" 
Ῥὴ5 “Ὑὐϑιθ 18. πἀβὰ8. ἔμ], ἘΠ Ἰιαθο ἴῃ ρναθδοπέϊ ἀΐοεγα ψνοἱαΐέ 
Ἡ!ρροογαδξοϑ,. Ὀΐχῖε δαέοηι,. ἘΞῈ αἰϊὰ αὐδερυπαιο αλυς- 



πιὰ να ἐπίο}Π1σ 88, οὐ πα ἐντίταία. βρυροἴοιοτ 5 βορῖτί, ἘΜΠῚ. 

, Ῥοίὰ ΘᾺ Πἀϊς οὐ δοῦρα ϑχοϊίατί. ἐξ ἐξα ; ον 
7 

ΧΙ. Θοϊοπθτππη οδ', αἰπιά οβϑ6 τόν 616, δὲ αἰπιά πος 

. Πδπ τον  ΠπΠ5., 4υληᾶο βϑοιπάσμ τΤϑούΐπτηῃ. τη ϑίουϊαμι Ῥτόοῦ!, ἄυ- 

ΟἸπη 5,  ΟΥ ἈΠῸ Ν δυΐοπι, οὐπὶ ΟΠ πα ἴῃ. δάϊδοοπεδ, τηοηιρτὰ 

χηαίοτίαιι. ἀποίτημβ. ἘΙΧΘΙΗΡΙΙ οαῦδα Ρτοροπδίιν δοο Ἰδοῦ. αἴΐο- 
οἴαδ, εἰ α1] Ῥτοβανηπῃ. Κ51 ἀογίνατο νοΐυπηιβ, 84 νἱὰβ υτῖπᾶθ 

πιδίοτίαιι ἀδάποογο κει οθίπιις, ἀϊπῖς οπίτι ΗΠρροοταίον; {Πτ|π8 

χὰ} ἃ ποοία τοάαϊτα τηοάϊσοδπ ἀ δι θού0 ἢ 61 ᾽ σπἰ ΓΙ οαο, 

Ναὰπι οοηνεῦθα δή πγΙηδην τηδίοεϊα., ΠΟ ΦΙΙΌΠΠῸΝ ὙΘΠΙΟΙ παῖε. 

ψεσιμν. ουπὶ Β᾽οταμηητ6 ΤΟΠ6 5. δἰπέ νη, δὲ Ῥτορίοτοα δὲ ἴρβος. 

ἀουϊναξίοπο τῇ ποη ἀεροᾶπιαϑ, ΤοναἸβῖοπθ πίοπάμστη εβί, οὐ ΡῈ". 

ψοΟπΊ απ χη ΔίΘΤ ΤΊ τ νοι θἴτητ5, πὸ ΒΠΡΟΥΙΙ5. οἱδοία πὸ ἢπᾶὶ τη. 

γεῃίγομν, (δοίδιτι. ἄσπν μοο ἔδοίπιυβ, δὲ Θυδοιϑοπ θῖν Τορθη 6 

ῬΟΥ Βαροτίοτα τηοϊπημτ, Ὠδίπτα ἀθθη]αίαν, Ἰδοῖτοο ἩΠρροοτγαΐεβ, 

αὖ ἴῃ τηο τὸ πδίστα αιμοϑοαί, αἴχιρ, φοεἀδεπέεηι τέσ μοτθ, υἱ 

ἸηΈ6ΠΠρα5, ἔδοία ΤΟΡΏΪΒΙΟΠ6, ἘΡῚ πυγιουῖς, Ἰΐογιιν 656 τον 6} 16 Π- 

- ἄυπι. οὖ δος μδῖ 114 γϑυῦθὰα β'ρῃηοδέ. τ πε 6 61 οεάοτο. [5 

ΟΉ8 8 ΠΡῚ ἀϊχῖε, ἴπ οχοτοϊεδεϊοπιν πε αυϊοπόεοτο 5 δεῖ πι, 
06 Ἰο6ο ΑἰΧΙΙ, τοπϊεοηεὶ οράστο, 

ὙΠ. Βαρτα ἀϊοΐαπι ἃ. ποθὶβ ἔπιε, 51 ττδοοτἀ πίη, Ἠϊ!ρροογαΐθηι 
ἤος ἴῃ νοϊηπιῖπθ ἄθ ρυνδεϊβ τηοτρῖβ ἄρογο, δίαα 1460 βϑυπιο- 

πδῆ ΠπὰπΟ πὸ δἔθ6 δοπθπιππη. πϑάπδ 6πΐπὶ ρῈΡΙϊ605. πιοτθὸ 5 
 ἄοδοῦ: φπεπιδάιποάμτι ἴρπα ἀϊθίαποία ἐγδοίδεῖο τηδη!ξοβέδε: ψογαπῖ: 

᾿ΑΙΗΠΠΟΥ νοθθβ τις ἀθοϊαγοιαθ: ἀοίηάς ΗΣρροοταί5 πιθηΐθπν. 
Θχρθοημϑ, [)6 ἸπΠἸ ΟΥ̓Κ Ἤἰϊς τηϑηί ποι [δοϊί. 5615 δηῖπι, 

«(υἱά κἰπε Βιπηπότοα, ἅπὸ5 αταθοὶ χυμοὺς νοσαπί, 60 4ποα 1π Π0, 

βίσί5. φοτροτίθαθ αἰ βαηέ. Ἰθῖοο δαίοεπι βδπραΐπδθηι, Β]Π6πὶ 

τυΐΐατη, εὖ πίστγαμι, δὲ μἱτυϊέαῃ. ΗΠ πδιηάπο κἱ αμαϊἐδές, δὲ '60- 

νἷα πιοάδεγταίθ κθ΄ βαβθηΐ, ΟΥ̓ΡᾺ ποβίσιπη τοοίθ δὲ β Πα ΤΙ ΟΥ αἷς 

ἰεοίατη εδε: φαράξ! αυλ! ας, αὐξ οορία ν᾽ οπέιτ, ἀπ ον! ΘΣΧΟσΊ- 
τότ, βεα αὐᾶά ἀ4δ [ν5 Ἰοχυοτ, οὔτε δυμιοῦ παΐυτος ποβίγας 
ἈΤΏΤΟΊΒ, ΠΘΙΡ 6 βδπσαῖβ, 5] πποάυπι Θχοθαβοσιΐ, τη οτρο5 σΟ ΠΟΙ Δ Β1:.. 
Θύάτο εὐ ἴῃ Αρβοτίβτηϊς ἀ Ἰδέ τη δδὲ, ἴπ οχίτεῃηο βοῃϊ Π4}01- 

ἔὰ|5 ΒΟΥΙΟΌΪΟΞΙ βαπέ, ὑτουΐ Ρῖα5, δπὲ πΐπτβ ἀρυηέαΐ ἴπ 

ΘΟΥΡΟΥΘ, ππᾶρῖβ ἀπέ ϊηπ8 ποχίπϑπ οτὶέ. Θαριηδάπιοάυμπ, 
- δὲ ἐογέϊδηδ οὐ ΒΘΥΊΟΥ, αὐ τη ΕΟΤ, Ῥτου ἤσσθα ὈΠῚ5 πλασῖβ τηϊτ-᾿ 

πΌδιδ φϑοοαῦθι, ΗΠ οηπη οἴῆποβ βυοοῖ, στᾶθοθ χυμὸς ψοσϑῃέατ, 

Ρτορέοτοα. ἀποᾶ 3π ΘΌΓροτα ποβίτο Παυδέ ἃς ἴμϑι βαπί. ἘΕχ- 
Θαπέδιι, (Ἰοῖὲ φαδράο νἱ4ο]166ξ ππογϑέιγ, δὲ ἔοσέασ θχέγα θοτ- 
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-ὐΡυ9. ὅπ οἰξαπάεοτο ἀἰοϊξ, 14οβέ, ᾿βέχη } ονδοιασθ οὔπη Πδέθτα, 

4υαϑὶ ἀϊοαΐ, φυδπᾶο πδίθτα δναουὰξ, 5668. πο ρογξθοίο, ἐξ ἔχ κ᾿ 

τον δναόπα, δέ αυδθ. παύάγα, ονδοιιδί, δαάοπι δὲ ἑπ: δὶ ῬΘΙ 5- 

᾿ἄοτοπι, δὲ ἔπι μ6 7 βαάοτθαι ομαεΐθ πιδέοτί τη : 81 ρ61 δ ανίπιτι βαπσυϊ 

τῖβ 6 πατῖθας, τὰ ἀποααα Ἰάοιι ξαοῖίο. 510 δὲ ἴῃ 41118. Θυ]α διέοπι βιθὲ, 
νψαϊέ, οἰπὰ ἀϊοῖ: ΕΔ ΟΘτ 6 βἔχ 116} ἴῃ αυϊθυβάδηι ΘΧΘΙΙΡ]ΔΥΊθ5 Ἰοσὶ- 

ἐὰν ἵτ ἂ5 οἷ: ἴῃ αὐθάδη ΟΡ ΘΟ’ ΑΤΊ, τὰ αυϊθαδάασχῃ δαΤ ΘΥ 6, οἱ ὑ 
τίση. ὑσϊιπὴ δἀδασοηδα δϑὲ ἃ πὶ Τπίογρτγοίαιο, Ναϊὰς δὶ ἰὲρεῖ τ᾽ 

ἔταβοῖ, εἷς 1 θ! Πρτέατ, πδπῖρ6, αποά αποπιαάιηοάππι Πποιηῖηθι δ 
ἴταῦι ἱπδύϊσατηθβ, δοάδῃι τῇθάο οἵ πηδέθυϊδια ΕΥΤΙατηπ5. οἴ Π66 
νυῖς ἩΙρροοταίεα. Εἰοπῖτι ᾿οιΐηοπν δά ἰτατ Τρ 6 ΠΠπ|ι18, Ἰρ5ῖ. 
Ῥτορται ἀἰοαπέρβ, δὰ οὰπὶ Δ Π1608. 8114 Ἰηϊυτία δὐποϊθηΐθϑ, ὉΡΟΥ- 
ἰεὲ δὲ ἴῃ πιδέοτία ΠῸΝ 1άθπι ἴδοογθ, ἴρϑᾶπι ΡῈ} τηϑαἀϊοαπιοπία μὺ1- 

"ραπέϊα, δι ῬῈῚ 8116 ααδοάδηη Παϊιβηιοαϊ ἀριέδηΐαβ, ρτορίετεα 

Θιχιὲ ἔταβοῖ, ϑεά πιαΐϊα οδέ ἰοουῖο, οἱ Ηϊρροοταίς ἱπάϊσπο, 

ΟἸαϊίατ ἀΐοοτα φοηνθηΐς, βαπίθηίξαμ ααΐάθην θ556 ΗΠ ΡΡΟογδ 5, [0- 
ΘὈΡΘπαπὶ γαῖ χὐϊπηθ, αὐ βαρτὰ ἀϊοίυτι οβέ, ἀξ 4 Ισυπέ,, 

ἕυτθετθ, τηδρὶς ὈΣΟΡΤΙΘ Ἰαρυηΐ, ἕυτοοτα δυύΐθπι δἰρηηϊοας ἔΌΤΕΓΟ, 

Βοος δυΐθην ἂν ΔηΣ  θυ5 βυπιρίασμι 6οϑέ, αασπάο οοοαπαϊ ΠΡ άϊπηιο 
Βα] δέ, δέ ταπηί Τὼ νοπότοα, ΔΠῚ γοτὸ Ἰορυπηέ, Εἰ ΔΟΟΥΤο' 

Βα. 16 πδίατδο. δοά αυἱά εβέ, 4υοᾶ ἀϊοϊε νά δ}: 66 8: οὑπὶ 

Ἠδίατα, Βυϊιβη 1 υπηοτθιη σοηθγθῦ, τὰ αυοάὰς ἑαίθηι σϑποτὰ. 
Θοα Οἰοῖπν5. ΒῸπΟ Βυμπίογομ ὈΥδοίου πϑέυταμν δρυπάοτο, δὲ δὲ 

δοαααϊέαίειη. ἐδάϊσοπάμην 6586. ρυδθοῖθ]πηιβ, ππησυϊα οτσὸ ἮΠρ- 
μοοσγδύϊοιπη ρταθοορίμπη ΟΠ] έυτ, ἀΐοθηβ. Οοπέτατῖα οοπέτα- 

τα βορδπέυτ, 6666 δῖ ΕΠ ρροογαΐοβ ᾿ξοτυμι βαράϊς, Ὁ ΟἿΟΥ 

ἀοϊοτοπι βο᾽πῖ:, ἘΠῚ φυϊ υϊι5 βαπὸ ορίη!θηῖθ, Ἔχθιηρίσπι δά- 
ἀυσπηΐ,: 4πὸ 14 -“νοττῃ πα οτεάδέυσ, Ὑθηϊ δὲ τ αᾳυΐάδιι 

ὁοχας ἀἄοίοτα νοχδίιβ, 1ΠῚ πδέοτίστιν τοιηθάξπη Δ001160, εὐ 4010- 
ΤΟ ΘΧχοϊίο 86 ῬΟῚ ἀοίουθην. πβίξοτῖσ σοχοηάϊοῖα ἄοίονυ ἤηϊέαγ. 

ΑΙ νοΐ ἀθηθῖβ ἀοίοτθν. μδίϊθηβ: 600 βιπῃρίο ἐδγγατηθηΐο, 

εἷὰς Φοπέριη ονθ]]0, δὲ οναμι ἀο] οι ἸΏ ΡΟΥΘΉΒ, ῥτίοτοιῃ. ἀοϊοτοηι 

δύο. αἰϊαβ. Ρδα!δίϊην οι, δῇ πϑυβθαριπάϊβ δέ: θρῸ ψϑῖῸ 5'- 

ααΐλο. Β6Γ γομηϊέσπι. ΘάπχΊ τηδίοτίαπι, νομιϊθατη οἰδαηβ. ῬΥΐοΓ πὶ 

ψοπιξίιηι. βιιδίμ!!. Ῥταρίουθα ψϑηϊέ δὰ τὴς 1105, ποι Ἰαχὶ ἴην᾿ 
τοδτ: ἄο]ον ἑουαπθθαῦ, οἱ Ῥ6Ρ, οδϑέουϊστν δὲ σθηέαισίαπν γοιοθία, 

ΡῬτδθθιί: ἀυὰς. οὰπὶ δἷηῦ δουΐα, ἀοίοχουν δχοῖξανὶ, δὲ Ῥυίογθμν 
δον, ουϊάθμαϊ δυΐθι, 4] πᾶθο τοίοεγιηΐ, 

Ρ- 

. Νεαῦς. οηΐην ο}}" 
Ἰϑοίϊοιθπι ὩΠ|8 πὶ Δαν Ε1: ἩΠΡΡΟοτδῖ5 γοριία, ἀαδθ ἀϊοῖε: φοατ 
ἰτατῖα ΘΟΠΙΓΔΥΣΙΚ ΘσυΥΔΤ,, βαιϊδη πηι οεὗ ομΐα, ουγαί πο πὶ 
ἈΠῸ ΡῈΣ δΡ, δέ οχ δοορϊάοπει Ποτῖ, υΐρρϑ. πιοτίνί. ΡΟΓ 856 ὁ, 

Γ 
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ἀποτὶϊβ ουτδηέυχ, Βυιηρίουιδέα γεγο ρὲτ αοοϊεης. Ναμ ἘΥπιρίο- 

τηδία βυηΐ, αὐὰθ 1508 ἀθοῖρταπε ᾿ Νοῖρβδ 41 ἀϑέοτίατη: δαχη αι 

φοχἕδ ᾿δάπιονϊέ; ΠῸΠ ΡΕΥ͂ ἐχοϊίδξιτν ἀοΙοτοιη δοχϑηή οὶ αἰ ϊδοίατν. 

ἐἀιβουκδιο: 568 φποπϊδίη. ἔγιοτ 5. δὲ Ἠυτιλθια, Ῥιαϊίοσυπ νι οιοες 

᾿ρασῦιβ ἱηξεπίαθδΐ, πδύουιατη, οὑπὶ 51: οαἸδπτη δὲ 5ἱθοιπῆ, ποχίδτη 

"παρ δέ ΤΆΤ Θοπιβαπι 516» ᾿δίαπο τ΄ τιϑῖπβ᾽ αἰοοίιξ ᾿δθίδέας δϑῦ δὲ 

φεδδοθρέιπη ἀββουθηβ᾽. Θοπέρατία δΟΠίΤΑΥΙΝ. βάπατί, ἰηψιο! αἴπιτη. τα-. 

ταδηδὶέ, ἰἄδιν δὲ ἄθ δνπῖβο ἀθηίθ αββοτόηδίπν δϑέ; ποτ ῬτΟΡίοΥ 4ο- 
Ἰοτοπὶ ἃ ἔροιτο, {πὸ ἀδηζοιθ δναδῖ; ρτίοτομν ἀοϊογοπι δθερὶ, 5ϑᾶ 

αιοπίδην ἀεπέοπι πιοχιτι οχίγαχι, Ἰοοῖτοῦ ΟΠ ἐδέο. Πηϊέιθ δβέ. 

Ῥατγίέον. οὐ ἴῃ νουεϊίι ὄνθητ," πἴᾶ ἰούατι νεοδυση. δαιηούομι ὀνὰ- 

εὐδν!, Ὁ 14 νονάϊειβ βοάδειδ. πὲ. “ΡῬοτίπῆθ. δὲ ἴπ οο!τοο αἰδοία,, 

δι Ἰλδάοηέθιη Ππιπηοτοι. οἵ ἰαπῖπα ἱπίδβοιπτπν . ὁτπιοϊαπέεμν. ανο- 
«πανὶ, ἀοΙότευν οχέϊησ! Ψοταπν 6 Ρ6 1 56 σιταπέϊα, εὖ ρὸτ δροῖ-, 
ἤθη -δδάθπι. 6556 1πέθΠἶσαθ. αἰχτε ΗἸρροοτδίοαξ, ὁ ἀϊβέεπϊ 9} 6 

“οοαυρδίο ποάϊα δοβέδίο, Ἰνοηϊ θ6 πὸ, ΘΔΥ̓ΠΟ50 δαπᾶο, 

πα έας {τισί ἀδε Ὡπροτεῖο οαἱοτίς τονοσεδέϊοη ἐπι ἔδοϊέ. 
ππο: ΠΕ Πρ τόδ΄ ἃ ἔριδα ἀἸδέοπεοποην ἔπίββο. ἀἰδουββάπι, ΘΑ ΟτΊΒ 

'πηοιηῖπτ, οὐ ἐ666. θ61. βεοί4θη5. ἐδούδην ἐπῖδβα δυτδοποιη: ῬΟβέ- 

δ ΒΌΡΠιηρτ: 51 παπποῦ Ἰαοάθη 5 βατβθπ νέαι, ΤΡ 5 πτι τδ 4 

Ἰηΐοτθα τον! έο: δῖ νοτοὸ ἀοονβῦτι:. δά ΞυροΥ ἃ δέ - 

Ηϊέο. “Ηος Ιοοο φοππηιπδα, δὲ ρεἰναίδιν δνδοπδέϊομθιῃ. ἀοοδες 

"ΑΙ σΟΤΩΤΙ 6 ΠῚ. ΨΙΒ. ΔρΟῖροῖθ, μυτραίοτῖο πιραάϊτοαπιοπίο υὐϊέοτ : βὶ 

- ῬτΙναίαπι, Ῥοβέουτονιθυβ. οδριεῖ ρατεβριβ 4ο] ὁηεδύῦβ, ἔμππο, ἔγοπεῖς 
οϑοηδν. τοοΐδιν ἱποῖάς, - Ιοίιπη οδὲ δυξόπι 8} 1ρ580 ἴῃ ᾿Αρμοτῖς- 

παοσμη ἤρτο: Ῥοκβέοτίοτα φαρίεῖβ ἀοϊαπεῖθιπ νη 8 ἔγοη- 
εἰ. τοοία ἱποῖδα ἰαναί; ἘΠ᾿ Πᾶδ6 6βὲ νευρβονίση. ἱπίογρτείαξο. 

ψουτπν τ βεπίρηξα, φοτοϊριαίαν, ααδοάδην ῥυϑϑβιπηθη δ, - παπέ, 
“ἀαοτιμῆ ρυϊπιπῃ δὲ ποῦς Θαῖραβ' πιά οδίϊο Πέ, δὲ [αοία οβὲ ἴπ-ς 

"ἕερτο, ποῖ, τηονοπάιαῃ, πθαπα απίοασδηι ἰδοϊθηδυπι,. 56 βἴπθῃ-. 

"ὅυτα: ΑἸέοσαμι ἀϊδομάπτη.,. ἐδὲ πόθ, δ᾽ 6πᾶ]1 ὁροτίοί βυτρ ΤΊ, 

-Ρατοθη σαν, δὲ. οοπάποϊξ, δὲ Ῥδη δ. ἕθταπε: β'. νεῦο Π0Π,: ΘΟΠἐ δ απ 
εἰ νοηῖ, Ἤδο δυΐοπν δοπιπιιπηϊξεν  ἀϊοϊΓ μὸν μτπ δ. βουοηθιι: 

αὐυοπίδτη Βυπιότγθι,, αθσιι. ἀνδομπδτί ὁοην δ, 51 πϑέμτο, ΘΧρ 

ὉΠ1Ὸ δβές βίη δἰτπιτν 8. ποχίο δυδοιδέ, μο6 τποτθῦΣ εὐἤοῖι ρτ81" 

ἐελίο. Νά κὶ ἐουέδηδ κσἱέ ἔερτῖς, δὲ ρα ἐκϑδί, σὸ5 ἀπποι!ς 

ἜΒΕ:. 51 γ6γῸ Ἰδθάδηβ τηδίεγία ρυτα ὀνδοιδέωϊ, τοαίοτῃ εβέ,. Θ᾽ πο- 
πίδτῃ. Εἰ ρῃοΥ̓δεῖβ ΣΘΡΌΪα, οϑέ, ΠῚ ΘΥΠΟΘΓΟΒ “ὨΙΣΠΟΥῈΒ. ΟΥ̓ΘΟΈΔΤΙ. 

Ῥτίπνατα ργδϑοδρέυτῃ. δϑὲ μοο, 51 πϑδέητα ἡποτρηπὶ ἰσάϊσαί,, εἰ 4υ]- 
δποδ: Τυβττη, 51 ΘΟΙΡΥΠΘΠΕΟΤ γαϊϊοιὶ ἱπάϊοοντέ, καα πο Βογΐδοξα, 

πδίυταθ ορὲπὶ ἔδιαβ δ μεσχίροίθ: Ἰαθἀθηΐθηι δαιηοχοιῦ ὀνδοιδ. 
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Θυοά 91. παίπιτα. δνδοιδη5 1αθοίδοξαιϊΣ., πη] απ 4116 Θυδοιανουῖε, 

Δυχη ατο, δ᾽ Ἔνδοα 0 Π 6 πὶ 5 ΡΥΪπιθ, οὐ ἢθο εβέ, αυοα ἀϊοϊέ ΗΙμ- 

Ροσταίθβ. Θυϊά νϑῦοὸ .οϑί, 4υοά ἀϊοῖέ, πο εχοαηΐθηι ἀπ δγο, 

Ἔχουηέοπι νοτὸ ππὰ οἴξαυπάθοτο: ρουιηάθ οβ, ἃ δὶ αϊοαί, 

ταϑ]ἤσαπι Βυμηοτοιη  πᾶξυτατη ἱπιϊίδηϑ. δνάουα, απᾶ81 ἀϊοδί, κ᾽ 

πδέσγα ᾿οαπὶ ΘΧΡΌΪΕ,. 564 ΠΟῸΠ Ρτοσϑιιβ. ἰοΐμπι, ἔὰ τοι απιαπι, ᾿ηΐο- 

ρτὸ οδὐποῖίο, Β06. εϑέ, ροβέ παΐαγδθ: δοίζοῃθμι, δὲ ἔα δἰϊφυϊά ΔΡ8 5, 

“οὐ μᾶθο θὲ φυδοβοηξβ ἀἸού μα βοηΐθηϊτία, Ἀΐδθο. ραγέϊοι!]α, Ὠο- 

1901. ἀοϊοτοπι βοϊ υἱέ, βαρούνδοιια δάϊθοία οϑέ. -- ἢ. 15 5 τ 118 

51 βΒυγεῦμι νουδαηΐ οἰαία: Β6ῈΥ Ἰηΐοτπα βου ότθ. Ηΐδθο 

ποῖθα ρῥταθοϊριπηΐ, ὁροτίοτθ Οὐἱ τον βίο 6, 51 τηδέουϊα ΠΟΧΙὰ Θβέ: 

οἱ βαροιίοτα ᾿ηναθαί, ἀδογξάπι ἰταμοπάδ δέ: δἷη ἰηξουίοσα, 801: 

51π| τον 6 πόα. ὉΟρυΐβ, 6ϑὲ δηΐην δά Ἰσπορηίοτα ππθηιρτα τένα]- 
ΒΙοπθῃ ἢοτὶ,, Ξοά. Ἰηΐοτῖοτα ταΐηυβ. ΠΌΡΙΠα - βυηί, Ατ ΟΡ] οἴ65, 

ποῖα ἰηέοτάστη δά Ξιρουίοτα Ὠυπιοῦοπὶ ΓΔ ἰπη5, τὸ ἴῃ ὁ08- 

Πδᾶοα. νοοϑία νοηίτῖς αἴδοίίοπεΐ Αά βᾶπο οβ᾽δοίίο μι τ βρ01- 
“ἄουναβ. Θυδπάο τιᾶρτα ὁαπδα ἀτρϑέ, ἰὰπο βυγδίαν αἰέγαποηθυηι, 

δρᾷ πος ἔγοαπθηΐξον. ἔδοδσα ἤθη σοπιδηϊέ, νἱ 46] 1οδέ δα βιροτγίοτα 

ψιοξδην τηδίογίαπι -Φισδτο: ΡΙὰ5 δηῖ ἀοἰΥἸ π 6 ΠὉ1 δἴογθθ: Οὐμι 

ματέεβ. 186 Ἰπβουϊουιθυβ βἰπέ πο ΠΊΟΤδ5. Ροβίθασαδην ἘΠΙν ΘΙ 

ΠΘΟΤΡΟΥΪΒ ρΡυτσδίϊομοβ. ἀοοπξ, ναἱ]ὲ πιοάο. οὐ ρατγέϊυπι ἐγαᾶογα. 

Ναπῖ ὉΠ’ ΘΟΥΡῚΒ. ΘΧογοι  οΕ5 τοΐογέθτη. οϑί, ενδουδέϊομθ ἘΠ ΏΓ, 

φυτσαΐομα βοηθεῖ, δυῦ νεπᾶθ. ᾿ποϊβίοηα: ἀπδπᾶο ψοῦο δχογο- 

τηϑπεϊ5: ναοδί, 068 11}01}5. ΘΕΟΣ ΔΌΧΙΠΝ. δὲ δ᾽ ὁ τηδίοσϊα Ῥ6Ὶ ἜΣ ἃ- 

Ἰδέϊοπόβ ἀϊρουῖξυῖ. Θυοά 5: τοίατη  Φοτρι΄ ΘΧΠδυτῖτο νο  ου5, 

ῬΌΓΡΘΕΟΤΙΟ αὐ ΟΤ᾽ τη ἀϊοαιηθηΐο: 51. γΈΓΟ ῬΟΒΙΘΥΙΟΓῈΚ Θαρ᾿(5 ρΡᾶτ- 

ἐδ5. νοχδν θεῖ 4Ο10Υ, δ ἔπ μδγεϊβ ονδοιδίϊουθπι ἴδοϊθβ, ἃς ψθπδηι, 

αυδ6 ἐδ: ἴπ γοπίθ, τδοΐδμν Ἰποϊάόβ,, οι ἴῃ ἐούϊι5 ΘΟΥΡΟΥῚ5 
δνδοιιδύϊομθ, 4086 1Π Βιπημιο Βυηύ, δ ἴπγὰ ἀοάποοθ, 516. οἵ" ἴῃ 

πραγία ἀϊ6ο, ἃ μοβέουϊοσί θυ. Θαρ 5 ραγεθυς δα δηΐογίοτος. δέξγα- 

μῖτο.. Ἦσο ὀπῖπι βρη ποδηΐ ἤδοο γοῖρὰ, Εὖ οοπέτατία τε 4 6π 
υὐ σαρτιῖ5 μυτραίΐο; νοπδ6 ἵποῖβῖο αὐᾶπάο ἤΟη. 6 - 

Ἰοτο ἀοίγαμίέυτ. ΝΟ ἰομότο 4101, δῇ αᾳυδηΐιην τοΐογθηϑ 

Μαχποτῖβ, δὰ δα απᾶ16, αυὐ ἀᾷ ᾳπαπέιμῃ, δὲ 4816: αὐρρο δππὶ 

ποῦ ἄοροαί μ]ὰβ. αὐ ἠιΐππθ. ονδουδυῖ, αἀὐδηι ἀχρϑᾶϊαί, πδήτο 
ὍΠῚΒ Βιπη ον Ἰ060 Δ]Γ6ΥΙ5, Πα 6. Δ1|16Π0 ἐοηθοΥΘ: Ἰσιίαν 5. Ρἱ- 

Ἰοιὴ τυΐαμν Ἔχ δμτῖτα ψΟ οὶ 5, ἃ {δ ροΥο, Τοδίοῦο, δοίαξο, δ 

14 σοππβ Δ1115 τη ἀἸοδί!ομθν. διπϊέο, Ησος δυίοδιῃ πὐροίθ ὙΆΓῸ 
ἀ᾽οίσχ. τη ϑπνουαν, 

Χ. Ἠδες ἐγοααοπίον 81Π101 αοία. ξυπέ, Βοά, ααδηΐαπι ἡλπ16- 
ἰοπβ τορείϊία ἰαναπέ, ἰοοῖτοο Ἰέδτισπ ἀθοϊαταπάα εαβοὶρίο: Ψε- 

΄ 
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σασα ἂἱ ταοτὶβ. ποβίτὶ δδέ, ρῥτίπηστη σοσαθαϊα Ἰπιογρτθέθπιιν, 4πᾶ6 

ΜΗΡΤορτῖδ, οὐ ῬΕΥ ὑγαπϑδθοηθηη. θΌϑ᾽α δαπί, (ἀδγταΐπα. νοσαΐ : 

ἩΠρροογαίθβ, - 186. 6 ἔοττα. ρα Ππί, ρτγδοίοτεα εξ τδτηοσιπ ἐ6- 

πογὰβ ἐχίγομι αΐοβ. Ηοο Ιο60:. ποπιῖπθ, ἀβιυξδηθ. σουταΐπα Δρρ61- 

16: οἐ δε, 486 ἔοταϑ δχϑιηΐ,. δὲ απ86. ἱπίπιβ τηδπδπῦ, ποπάστι 

ἤοτίϑ5 ΔΡΡαΓομέϊα, 564 15 ποΡΊ ΠΡ τὰ ΘΕ ΤΊΝ Βθηῖία,. Ἰοφυΐέαν 88- 

ἔοι 46 ΒυΡομῖθυθ. ΕἸχοπΊΡΙ σταῦα, βυρροπδέιτν αυϊβρίαμα {ε- 

Ῥείη μᾶβοπηβ. ποῦ πτοπέθιν ἩΠ8πὶ Θιατίαια, πᾶπν δΐ. ἰρϑᾶ ὕγ6Π8 

δύ, 5ἴου 4}. Ἠϊρροοταίε. ἀϊοίαχι. ἐδ: ἜδΡτοΒ ἃΙϊδ6, απ! 6πι. 

τἰοτάεπέθε τὰ δα τι,. 1186. γ6 10 οἴτοῦπι ἀτοπξεδ: οα ἔο- 

-τ δαθοδέ ταν θη εἰββι πηδπι “δίαιο. (αὐ τί ἀἸ6δπ)). μ6 9. πέδη. 

ἤχλοχ ἄπο. τι ϊοῖ. παρετνοπίαπε, ΠΠΈΒ. ἩΙ!ρροοξαίίοιις ,». ἈΠΥ ἱποτυ- 

ἀϊαβ. Αἰᾳφας ἱπογαάίίαβ Βυθοποῖι Ἰππθπΐθη5. βίαι ἀϊοεῖ, ἴἰονο 
ΤΉ ϑ]τππ}. οϑὲ 86 5β'πθ μβοτγῖοιϊο.. Νά Ἰιατγῖα, ἔθθτΙβ δϑί, -- ΔῈ Ή:- 

φοογϑέῖβ -ἀοοίτίηδ- ᾿τηθυίαα τιθάϊοιιΞ᾽ 5οΙ 5 πε 66 ΒΟΥ ΔΡΙαΥ, πππὶ 

αι, 81} ψαυϊπῦβ ἴπ ραᾶτέθ. Δἴαπ. φοτροτίξ: δορτοίτϑ μαθεδέ, ὑπάδ 

Βθαθο ὁχούτθι δε: δὲ ἕπη6- θΈΡ0᾽ οδῖιβδθ. βίστιαπι οτῖες ἰρδῖθβ δα- 

ἔσαν ἔθυγῖβ. οαπδ8.. 5'ϑα π΄ μοβδοτιβ Ῥηβο. ἐδρτὶβ -εἴ τηϑέοτίδα ἴπ- 

ἀτοΐαπι “686. -  όγῦμι οοηβεάονδηβ ΗΠ ρροοτδίοϑ τη εἴπ ι,- 4π0- 

- 1811 ποθ] οιῖοπα. 1. Ῥοπ Ιοτῖρτιϑ Ἰθοῖβ. τηδέοτια. ἔδτυθί, οἱ Ῥτίαβ 

Ἄρρατοῖ Ῥπθο; αἰκιε, ΒΟΡτο5. ἴθ ΠΡΟ Ιθα Ῥτδοίοτᾳυϑηι 

Τυτατνῖδθ;:: ΟΠ 65: το 8 18. 6... πϑπὶ ΡΘΕ δηΐεν ἔσθτος πο 5απὲ 

-Βυβθοῦ θΏ5. Ῥοβίθγιοσοα:. 564 ρτίπηο δέ. ρυϊξτοΐδοξίο: ρμοϑίθα πδίυτα 

“Ρυΐγοιι. ἘαπηοΤ αι ἀἸθοι ΕΟ 6 πἰέθ ΗΒ, δ ΠΙ5. Ῥατίθην οχίσπειε, οἱ δά 

οὐχ ΠΠοτὰ παϑιηῦτα ᾿ἄοροῖπε, “οἱ. .ἃ}- ἢ. ἸΟΟΙ͂Κ τη οΥθῖ ὙΠ Ξ 

Βυπη τ: τ , οηΐτη Ῥόπα δυσοβ Ῥαθοπαα οὐιηίῃτ, απο οογ6- Ὁ 

Ῥχαπν ἸΔΡοτατο. βἰσηϊποαί: 80 580 ἀΧΊΉΠ1ο: 6486: δοΣα 5 δ ρ6- 
οἴοΥκ ῬδΥΕΙη,. χη816 Βαβοπέϊαμι - πα! οἴππ. εϑέ: αὐ ἰπ ἀπραπἼθιι5, 

τὲ ποῦ Ἰδοῦ εὐ νοπίγοιθ 981 ΠΟΡῚΝ οβίοπαι, ΝΟΡΙπς. 65. 8ι- 

ἔδπὶ ΦΟΓΘΟΤΊΜΠΙ - ΟΟΥ̓ἄ6, ΘΟΥ ἴδοοτο, οἔ νεηΐγα, ψογπηι. Πο6 ποη {ϊ- 

ψίπαχητς.: πδπὶ αἰδοῖ: ΠΠΙρΡροοταίοβ, ἔπ πὶ ρταδοίρτε νἱβοογατ; 
ιβοδτᾷ ἀρροῖ δὲ οτηηῖα Ῥτπηδτῖα, πῆθιηῦτα ἴῃ Ρεπ Ιοτίθυβ.. Ἰαέδη- 

εἶδ: τὲ ΘΌγοθΥ, 601, ἸΘΟΠ, Ομ δὐΐοπν ἄιοε,. οἵ ΔΙΪΟΤ τ, 

δἰ θη οαῦ: Δ οταχα. τη οπιθγοσυτ τυπότοιι. μαροπέϊππι, δα! πτα βοῖ- : 

Ππιοθῦ ἀρδοοβδατι, αυα]16 καηξ Ἐτγειροϊαΐα ἴῃ φτοΐιπάο - ΒαροΥνο-. 

πἰοηῖῖα. Ηθο νέσο βἰρηϊβοαπε μδος γερὰ: ξέῖ δυέσις πεᾶ- 

Εἰρηΐ θαΡοπο 5 ματέϊαπι 8} ἰρ515 αὐζοοίαταπι ἱπάϊοϊα 
-5ἘΠ ἔς 

ΧΙ. Ῥοπίεδαίαμι Ηἱρροδταξοβ 46 βυσοονμπι ΒΌΡΘΔΘη6. {{80- 
ἐᾶν, μοδίμαδο ἀθ σαβριτδίίοηθ. ἄρούα ρτοροηῖί, ἴθ 4110 ΞΌΠΙμ18. 
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αὐΐθιν ἀΠΠ ὁ πεα: Οατὰ νάτο πάχη ἀβϊ εἷς ὙΤοβρίτατιο,, ἰᾷρο 

οὐ ππαχιπῖο ἀο σι πιθῆτο οβέ οἷαβ ρούιαταῦίο, ἴῃ ΠΡτΟ, ἀθ Ῥτδθβα- 
δ18., 1π ΡτΤΟ ἀδ βρίταμαιϊ ἀπ ουϊαίθ, οὐ πσο ἄπ 1660. ἀθ᾽ ἴρκα 

ταοπδο μὲ Γὰοῖε, δὰ ἴσο ἀθουῖαθ. ἀπάπι ἴῃ’ Ῥ δ βαρ! 5. ἀθ το- 

Βρ᾽τα πο βουοποπι ἕδος. Να 101 ἀδ ἄδαυαι! ἐαπύυιῃ., Ἠϊὸ 

δὲ ἄδ 1ηδοῦ με! ἐγαοίαξι, [πὰ ἼΡτο ψόγο ἀὁ τοβρί τδέϊοπο; ἀἸΠοΠ] 
Ρίυσὰ φύδην Β00 Ἰοθ0 τϑοθῆβθί, βθοῖτο δΐθπι οροτίος, Ηρροοτγὰ- 

ἔπι ταβργἀοποηΐ ἃ πιδίοτϊα ΒΡ  τἰταπὶ ΔΡΡε  δο, ἀἰοιε, οπῖπῖ,, 

ἐρϑαπι ραταῦπι, ἔσεάυ πέδη. Ηαο ἀδ᾽ ᾿Θααβα βου ἀθ. το- 
βρ᾿ἀποπο Γἀὲ πδοοββασίαβ, Ὁ δη ΘΈΡΘθτο - ἀροπίδ "84" ἀδαπι οοτάϊῃ 

εἰδοϊίαν, αὐ 861 ρεῦ Ἰπϑριταθοπδιη. δά τοί σοῦαμῃ ἄσπι ᾿πδεναήι 

ΘΈΙοτοπι Ἰηἀπόδέαν, ΡῈ: ἐχρεδεοπόμπι ΓαΠἸρίποβα τθογεηιθηΐα ῃτο- 

ῬἸ]αΐ, Ἰᾷ ἀαοαυο᾽ βόε δούνοηϊέ, «ποῖ βυπε ἀξξοτιαγυη πχούπβ,. 
“θη Ῥυ δαὶ νοοδίητ8, ἰοῖ εὐλᾶτη 6556 τ ΒΡΙ ΓΑ ΟΤΒ Ῥουπιαίαίο- 

πε5. “Ῥοῦρεῖ δυξοιῆ δὲ ΘΠ 68, 6Ὁ σοπιροϑίαθ: δ᾽ υϊθίδ,. οἴμ}. 

ἀϊοῖς γορεαϊα, οὐ πατοῦν αἱ Ἰποίϊομθ, οὔπι ἀϊοιἔ, πὶὰ ἃ ἢ, 

"οὐ μεν ἃ ἧϊ; ἃ πισέι5 “πα στα ἀτπ6,᾽ οἴπι ἀἴοῖε, παρ ε  6ἐ ΡΑΥΥΙ 

βρἐττευβ,  Θυαύπον ροηϊέ πιο 5 5 Πρ 665, οὐ ἀπδίαουῦ Θοπρο- 
-οἰδοβυ Βπηρ!ῖθο5, ἀἰθθηβ, ἀπᾶ σα ατη, ΟΥ̓ ΡΤ ΠΥ ῬαΥν απ, τὰ- 

ταπι: σου ροβιέοβ, οὐ ἀϊκῖῥ, τ ἀπ ατα δε στ τ απ, τη δρ- 

απὸ δὖ ταΥατ,," ῬαΥγ υὐπ δε οὐ 8 τ πατ, μαύνοπι δὲ ΤΑΤΌΠΙ. 

Ῥοῖτο τήασηᾶ δὲ ἔγθαυθης σϑβρίβδεο΄ ἐβέ; “απαπᾶο ἐδπέαπι οαἸἀα 

αὐα!ταβ ἀραπάδξ: δε παύυγα φαϊάπιιι παίστα!α τοί σογατο: οὐ πᾶ- 

ἐμ. ἐαγὶς Θηΐπι τηοηδην ΒΡΙ ΔΕ οτδηι δὐϊέ, αδὶ γετο ποῖ “βο Ποί 
τηδοσηϊει ὁ. δὅ ἔγδα θη απ δέβαηιῖξ, ααο ρον ἀρθάπι ἀπο. ἀεῇποῖί, 
βυρρΙθδΐατ, - Νέαρπα οὐ ταῦ βριγαιίίο ἢὲ “1 ἀεἸ γδηδιι5,. “56 
Ῥτῖτηα, [η΄ Ηἶδ' τατῖξαϑ ἀρ ρατοί, "  Θαοηΐδπι νόγο 510 ἔπ ἀἰβουί μι θπ 

βι το δέ! πῖ5 ποῖ αϊε,, Θογεθτίπη ἀπαιὶ τπιδρηδπν τορι τομοπθπι [ὰ- 
οἷν, γμευιηθ ἀ6 51 ἃ βόροτθ οχδιίἀτοίυσ, δίααθ 516 ἃ Ῥτϊποῖρίο 

παρα, δὲ ταγα" τοβρίταιῖο εὐϊέυτ, ΕἾ ρατνὰ δὲ ὀγερτα, υδὶ 'νο- 

«αὐόα “ἴῃ: ὑργοίιπασ Ἰαίοί:: ούαμι οοπίτα 56. πανὶ Ηἶο,, οὐ ἴῃ 

͵ 

Ῥβδηϊᾶο, Ναπν πὶ ΒΗ γοπ ει486᾽ ρτῖτηο ἀρρατοῖ ταυῖίαβ, ἴῃ νό-- 
χηϊοὰ ἔγθαιιθηΐία, αἀαοηΐδπι : ΒΡ Ίτα 1165. ρατίθβ, δαμπν ὩΟΏ. Ῥοσδίηί 

Ῥταθ ἄοίογθ. ἀπΠπαίαν!, ρατνα ποοδββᾶτῖο ἢ τοβρτδῦῖο, ᾿οὐπηααθ ὁ" 
γαννιξαίθην ποῊ βαθβ δου5. αὐεαδαίαγ, Δα] οἷν ὀγουτῖέαθ. Δί 
Ῥᾶγνα δ γατὰ ἴῃ ἢἷ ἥξ, αυἱρι Ἰηΐογηα, τοί σοταΐα εὐηΐ, οἵ 
ὨΔΕΨῸΝ ΘΆΪΟΥ. οὐποτέαμπς. 96 ααυϊδαβ Ἰοσύθηβ, ΗΙρροοναΐας ΔΡ061- 

18: ἔτιρτάυνῃ Βρ᾽ τἰταηι. (δΙοτοπι οὐ ἑάτάδπι τορι γα  οηουη, 5.16 }- 

το ργδθίθυξ, δας φασπίαμι πδ66 ἐγδοίαίο τϑηνἸβοοηέϊαθ σγαί!α, 

οοτηροβιία δβὲ, δὰ ἀὐοπίαπι [ἴῃ ππᾶρπα δὲ ὀτοῦτα φο] ον ία5, [Π 

Ρῶγνα 6οδ στᾶσα ἐδγάϊα8 ΘΟχα ΡΤ μοηαϊΣ, ΑΙ ρ γι οποιχκ ἱπάϊοοί 11’ 
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φϑαυᾶΐοτι ΡῈ 68 Ὑοῖρδ, Ὀχέτα ππδοπὶ, ᾿πέμβ᾽ μαῖνῖ, δὲ 
δοπέτα ἱπίάβ πιᾶρηΐ, ἱπέι8 ματνῖ. 14 0} ηδέυτας ἱπιθ661}. 
Ἰταΐοια που 5016 86 Ποππυπ4τ8ὴι] τού ηϑηΐθ, ποπηυηαπϑιι τοΐθηΐα. 
Αξ' ουπι᾿ ἀἰχίέ, δ1ς οκύθη θη 5, 1Π1Ὸ ἀτσθη 5, βρη ποδί, τπ0]- 
τοιοής ᾿δάδθθ6 μιπηϊἀϊ θην, δ ΑΤΙΘΒ. οἶτοα, μϑοέυβ τοίαχατί, δ. 

Ἰοοῖτοῦ βαρτα: διε Βρ᾽τιταβ. ῥεορογίξομποπι ἀθἔοσγι,. Οσηίτα τχθηλ- 

Ῥεᾶ ρϑοίοτιν βυροινᾶριι5. δια δηΐξητ,,, αἰᾷπθ Ἰέούιπη. δυρτα Ργο-. 
μβοτγέϊοηοιη. ἢν ἱηβρίταιϊο; δίααθ. 18: 56) μανοί Ῥγδϑδβοιβ.: βδῃ θη ξϊα. 
Βρίτατηβ βανν! τ οτοθεῖ, πιαρτΐ τανὶ. οθ6 ἃ τηρίδεϊ8, βθτη- 
νϑῖῦ τηλπη, “μος δβί; δ᾽ βρίτῖτα, αἱ οἱ. ἐπ 5 γϑ ΕΟ Πΐ 5, - δὲ ὀχϑρίτα- 

Εἶπ. σὲ τηδέδϊδ ἘΠ. ἀπ πηλάνοτέαβ. απο οὰπὶ, τὲ πηθηνοτῖοθ 

586. σοηδιΐίοτοι, ἤδθο βοείρβουι ἘΠρροογαΐίος, οὐ β᾽πιρ| 1665, οἷ 

Ομ ρΡΟΚἰ[85, ΤΟΡΡΙΔΕΘΉ65 . οοάδιη. ἰοο0. ἀοεοί. ΡΠ δ 5... ὁ, 

ἄτοιι,  ριτεέν, ρατνὶ ἐξοαυθπέεβ, πᾶσ ηΐ, τῶτὶ: ΘΟΙΏΡΟϑ1" 

ἐὰβ νότος αἀπαπο τα Ἰο ἀυ!τ. νϑυνά 6 ἐ γθαπδηξαβ. τιϑοηΐ 

αἴξ τ ατῖς ἐξ ποῖ αϊχτέ, τοδρπὶ θές ῬΔΥΥ,, γατὲ οὐ ἐγοαπαπίοα Νο- 
16. Θηῖπ 51π|}}}΄ ΘΟΏΙσΑΤῚ ροδθαπί. Αὐ αὐδπῆο αἰϊχιξ: οχίτα 

τα δρηΐ, ἕυϊηο805. ὙΔΡΟΥΤΟΒ ΘΧΡΟΙΠ ἀθοϊαταί. . Οππι ἀϊχίέ, εχίσα 
ΡΥ, ΘΙ οΥθαν ἱπππϊξ, οαϊ τεξειροταίϊοήο οραδ. δδί, οἵ εχ δ15 

ἱποθαπα! πὶ τοϑρ ταεϊοποῖα οβίθηατ. εῖρὰ δαΐομ Ππ,3 16 6χ- 

ἐεπάδηβ, 1Π1Ὸ υὐσόπϑ, ὀχρ]ἀῃοία δππε, δα κοηέοπέϊδιν απίο- 

ΤΙΚ ἀριστρτοίαβοιπαι, Θυοά ἐδ τῇ Ρυϊεῖδας Βὲ5 Ρυμκάίῖο, Ἠθὰ εβὲ 

ἴῃ ταβριτα 0 η6᾽ ἀαρΊοχ΄ Ταίτο τονοδαίο; δι ΕἹ ρίάσεί, ἀἴδδε, αύδά 

Ἐϑ8ὲ τηιο ρο! δ ει5 Ρυΐδαϑ, 14 “ἐξέ αὐδιοῖ τόβριταῦο. 88 9" πᾶ- 

-ξαχὰθ τηβιτθ τάξει. δέ  οἰεάτ.ἢ Ἐξ “ἀὐοηϊθαν Ἰδέμι ἐδὲ 815. ρα] 5δῆ5, 

166. 6 Ἰρϑθηι ἹπεονργδίδπΒ αἰ, ούτε, Ἰόδο ρεῖδο Ταβριτα- 
εἰοπὶβ ἔτ δέοντα. ᾿ΝΟπΠ 1ἢ ἤπὲ ποῦ νετρυϊὰ τοβρίταμέ, 

αὐβοίαπε, ἴα Ἰεροηίος, ᾿οα!δαπι,. Ἔτιρτάπη ΤΟΒΡΊΓΔΗ ὦ, 

αυοέ. ξῖψας ξαϊϑαη, δέ, Νϑιηο δμϊπὶ, ̓ δοΐδιι ΤΡΊΒΒΟΣΕ οδἰτάυτα 

οἵ Τειρίδυπι, 5πρα]: τρις Ῥοεδές ᾿ 

ΧΠ Ῥὰ πάθε νετθαις ΘΟ ΕΝ θέτείπ εν: ἀϑεϊ δ οπαπι Θαγδ ΟΠ θὲ 
λάδτο ναΐε Ηϊρροοίαξοξ, πη 6αδθθ μδΡ ἱπέδένα! οἷ νυϊσὸ δοπ- 

ΤιΠρΊΕ, ὀυτ Δ ο 6 ΠΟ ᾿ορ δῖ, Ῥτορίοτοδ. αἰξτέ, οοπέϊη πέταται 

Βοϊ ἑαυ! Ἵππτα. ϑο ΓΈ ἼἬδ86᾽ ποι Δ ΘΠ 65 εἰρειαπίον! ἃ ογδξ- 

515 αθυϑ ἴῃ δοότγεϊδ. ἀπ᾽ αν αν, οπρτορδί5. Ναὶ ἀοδοξ δπᾶ- 

ἕοπια, ἃ" 1ΠΓΟΓΩῚΒ ΒΡΙΊΓΔΠ ἽΕΙ ΞΕ οὐ ἃ δυίίασο, τήπδευϊος αὖ 

ταὰϊας. ἀοάποῖ: οἵ 101 βρίτϊέξαχη ΘΟ] ΕΠ]. δὲ αυοά- πὶ τλρθεν 
Ἰδοοτεῖβ αβὲ μάπαϊουϊδεῖο, ἴῃ τηᾶχ ἡ !5. οβοϊξαιίο ἀρροδίαθσ. Βεά. 

-φασπιθάο, πο χαρἄοβίσυτ᾽ δά Ἰἰοομαν πδὲ ἰαρῖα δὲ βότθβ. δῦρτ- 
"Ἰαπέαγ,. γΘΗΪ ΒρΡΊτηπιβ. δά. οορῃδίυμ ΔΕΟΥΘΩ, Ἔσιπηρετα ᾿δαρίδθηβ, εἴ 

1. ͵ 34 
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ἴδ᾽ ἐπ ἀΠρΌ ΒΕ 15. Ταδέδξιιθ,, πνθ Ἰ1Πῖ Ἰποία βαδρο Τονουίθης ἱποὰ- 

Ἰοβοῖδ, ἃς δχίθπυδίιν. ᾿Απ. Ἰρπονδιῖηϑ, Ἃαυἱᾷ ΘΑΙΟΥ ἀγόξαξαϑ ἔδοογο, 

5016 8ξ, “φυααπάο Τῖσοτο ποΡΓαΌσαπι σαιραίῃ8. 6Χ δοοίἀθπέϊ Πὰς: 
᾿τὰ8 ζυϊε ᾳαοπίαπι ἀαπᾶς πρλξας ἔγίρ 486 ἱπβρογβῖο. δα ἄτι δά 
Ἱπίουπα τρυϊῖέ, δο πη] 9]! οαντ, Εἶθ Ἰρίξυν τηοάσ δ᾽ ἴῃ οί: 
ἐαοπὶθαβ ἤαία ΘΟΠΟΙυ50 ὍΘΙ δοοϊά ὁ η4 βδη185. οτἰξιγ,  ουῦπ, 

αὐἱά εκεὲ φυοα ἀϊοῖδ, ἀϊτὰ 1 δ ρίτ απ ἔθ.  ὐπι νοῦρθὰ ἤᾶθς ἴη- 
τουρτοίασὶ νϑ]οὲ Θα!οπυβ, ἀϊοῖΕ τααῖδπι 6586. Πᾶπο γόσθῃ, Ὦπι, 

οὑπὶ ἱπδρ᾽ταύοπομι ἀϊαΐαγ πάτα, ἀϊδογ οροτίθγου: ἀἰχις, ἀ1α. Τη- 

ΒΡΊταηέοδι 14 νοτὸ βρη ποις, ἱπϑρ᾽ το πν ἸΟΗΡῸ ἐθμρθοτο ἢ- 

δηΐθμι. ἴέοτιιθι ψοϊθηβ. πᾶθο ψόγθα Θμάτγγαγο (Δ! 6 πτ5. Ἰπαυϊξ, 
μδὴς οἱοοαῤίοποῖν ποῖ πιοάο (6586 νι ϊοβᾶπι, ΟΥ̓ 
οἰΐδιν ον πουύτδιη. (δείονιμπη 4 “ποϑ86. οροτίθξ, ἴῃ 14 ρθη: 

ΟΡϑουτΒ. δὲ ἀθισιῖα ΒΟΥ ΟΠΡῸ5. ὁπατταξουοβ αἰν᾽ πδίύϊοπθ. αΠ. 

πδαπο δηΐϊῃν νουξ δίθπι οπιποϊαπέ, βοά δ νου ῖβιπηῖ]6 Ὑμαρῖβ. Δ666- 

ἄἀυηί,. ΑΈ πὸ Ῥτὸ ὙΙΣ ψογᾶπι ΒΘΙΡΟΙ Ἐχριδηδύϊοπεπι δή- 

ἀπσθυητιϑ, 

ΧΙΠ. Θυϊά μος Ἰοςο νεῖ! ΗΙρροοταίοβῦ Αββεποπέοβ ἃ ροίας 
ΡΡ6}1ὅ ΡἈΓΘΠΙΘΟΚ ,. Πδπὶ “δὲ 51 εἷβ βιεἰβ δἀνθηϊαῖ, ΠῸΠ ἐδπιθ 

αἰειαπξ,, ποη Εἰεἰοπέθβ πο Βἱδυπέ, Β6ὰ αὐ οἰσηϊῆοαι ἀἴοθηΒ, 
ἘΠ νῖχ, Ἰοπρα, αὐξ Βτονῖβ ερἰταιϊοῦ δηδῖη ἃ ΙΔ Ροτ ἃ π- 

68. θηρίοχ. Βοος ἴοθο ΒοΥ θέτο, Ἰηγ θη ξατ., πᾶπὶ ἀυϊάαπι οοάϊοεβ.. 

Παροπέ ὑτονὶβ βρίτδξῖο, αυϊάδηι, Ιοηρᾷ, βρ᾽τδέῖο. δ μβῈῈ 

1θ6 ψυ]δ- ἘΠρΡροοτγαίββ. Ῥτγβοβοϊθηέίαπι γἱίαο 86 τη ΤΈΪ5 Ἰπδορατοι ἢ 

᾿ Β᾽συϊάειν ἴῃ μμτθηϊεσο, Βρίτδἤοηθπι ππαρηδιῃ, δὲ τάσγαμι ᾿πγθπῖο,- 
εἰ Ποο 6556 ρϑυϊουϊοβυμι αὐῆτιηο. δὲ δοο μαι ἱπιπιουῖέο.. ὕ6- 

τῖπη ἀἰνίπα ΟἹ οπιδηξία ΓΟ Θὲ ἴῃ πιο!ῖτιβ πο! πανὶ: ῬΒγοπῖγ, 
εἴουτθ. δὴν 650 “ροϑέδδα ΥΘΥΘΥΘΙΙ5. ΟἽΤΒ ΒΡΙΓ ΘΠ ΘΠ ὈΆΓΡαπι εὐ ἔγο- 

- 4υσηέοχῃ οἰοπάϊ, ἃ6 ΟἸΧΙ, θόοημα 5ρ65 δδυϊει:, ΑἹ ἴῃ Ια βοτδηΐο 

Δηρίηδ, “Ῥᾶτνα δβϑὲ δὲ οὔδργα βρίταίο: δὲ ροίιβ βοὺ πᾶγοϑ οἴαπ- 

ἀϊξαν : ΘΘΡΙΘΌΪατ 6116 Ἰπηηνϊτι οί, τς ρ6Γ βυϊοσαίίοηθιῃ. ροτθαί, ΤυηΟ 

Θρο ἀϊο0, 1ῃ δέο. Ῥᾶγνάιῃ. οἐ ἀθηβῶμ ΒΡ᾿ ΓΑ ΙΟ Ποῖ. 6586 θγάναιμ,., 
“ἀρὰ 51. Ἰὴ τηδρηδιῃ δὲ τᾶγαμι ὀναθαξ, ἔχη δδρτοίιβ βδηδιατ. 

Ξοα Ῥοβύδυττβ, πἰδέστοβοθηύο. δησίηα, τηδοηδτῃ, ΤοΒρ γί ΟΠ Θ.α Βοτΐ, 

οὐ ἃ} 81115. Ὄχι αἰ ἀἸοΙβεϊ5, οὐσὰ,, δοϊδαπι δγαοίδε! ποι Π0΄ 

αἰδθν 6586. ἀϊοεθᾶμιιθ, 564 ἴπ ΙΔονουο ἱπέοδεϊπογτυχη σαϊαΐδσομι: 

᾿ς αυΐα, πδίστδμν δοποοοίϊομποπι ἀρρτθᾶϊ βιρηϊῆοάέ, φυοιπδἀπιοάσπι, 
δὐ τινα. Ῥυϊαςοῖρῖο αυϊᾷοι δοῖάα 65:, μοβύθα ψνϑῦο Δυϊοοβεϊῦ, 

ΧΠΙ. Ῥοκίοδαπδοχν ἂε τοβρίτδίϊοπμθ βδυιιοποιν. ῥοοῖς ἩΠρΡβοογᾶ" 
ἔοα, βϑουπάυτο Ἰρβῖσϑ δυο] εδέθ; δὲ Ἱπαθι μα εούομι, ἀΘΉΡΡΟΣ 



τ Ὁ δ 
6. σπου ΞἈ ΠΑ ΟΠ6 ἐταοίαξίοποπν ἀρυτοάίειτ, δἴαιο 516 πᾶ, αἴϊα ἄσ- 
δεπᾶδ ξ6 ἐταμπδίοετε, Ῥοῦτο ἃ ὩΟΡῚΒ. βαθρίτιβ ἀϊοίσπι δδί,. νἱποοπῖδ 

πδίυτα πΙΟΤΡῚ Ποτὶ τὴ Δ ΠΟ Π 61... Ἰρβίθααα δα Ῥογ᾿ Δρβοθδβαίπ, 

“δὰξ μοῦ βαησυϊηῖϑ οἴξιβίθπομα ἢπὶτι. ἤμππῸ δαίοπν ΒΔ δ ΘΠ ΘΙην 

αὔδα ἢ Ρεΐ αρούοεκηπι, ἀοδοξ Ηἱρροστδίεβ. ΞΘ αυδηο ᾿Β81π|- 

 Ἡγῖβ ἐδέ ἸΒΟΤΡῚ ΡῈ ἀρβοθδδυπι τηπέδεϊοὐ ἐππὶ 5  Πσοῖ, ἀὐυδπᾶο 

δὲ φῃ!οσιίοβθ, ἀπᾶτα ΡΗ]Θριποηοῦ ΗΙρροοτδέοβ ρο βυπιρίοπιαία 

οἰτοσπηβοῦ δῖε, δὲ ρρ6ΠΠ8ὲ ᾿δέοτιππ βοὰ ὀοβίδτιπη ἀΟΙοτοθ, δὲ 

ῬτθοοΥ ἀἸουπὶ ἐοπβίομ 65, οἵ 116Π18 δ] αὐΐόπθβ. Νοιῖρο ἴῃ ροηΐξο, 

δΔΌβοοσϑα Πᾶ66 ΘΧΙρΡΌ ΗΓ, αὉ ρόπέ. δοποσοίΐοποιῃ οΥἱδέμν, οὐ. ἀϊδ 

Ἰαπιοαίοτίο, δὲ ἃ πιϑηιθτο ποθ] οτα δά Ἰρποθη!6 πδίοτία ἔγϑπ8- 
᾿ξαπδαίατ: ξογἕαδββα δέ φαδτύδ, σοπάτο τϑαυήτίξιτ, πὲ πιδίοτία Β6- 

οὐπάσπι τοοίαπι ἀοίταδοίυτ, αὐοὰ πος ἴοσο τοῖεγί Ἡϊρροοτγαΐοθα, 
Θυΐρρε 51 6 ἀϊτθοίο δυπιοῦ ἜχροΠτξαν, Ταουϊέοίομι, χορ υδέαπι 6556 

᾿ἠηδίοαίς: δὲ εἱ δὰ 8118 πιϑῆῖρτα ἀδιαθίτα, ᾿ δου δῖα ΠΏ Ρ 6 6111{8: 

ε θη βρη! δέ, τι ΘΧΘΠΙΡΙΣ δτδιῖα, 81 510 βαριείατιιβ, αὐ βαρἐξατη 

᾿.ῃ δΙτατη Ρατίοηι, δ ποῦ 12 ἀπά ἀοεηανοταί, ἀγο δἰητ δίς 

Νϑπι εἰ ἴπ ἀοχίγο δοργοίδπειβ Ἰαέεγα Δθβοθαβιιβ, 4] οτδὲ ἴπ ἄδχε 
ἦσο οουΐο, βαυροτνθηΐϊαι, βοπῦμι εἴσπαπι δβέ: ἱ ἴὴ βἰπίδίσο, χιᾶ- 

στ. ἘΠ δαδο δὲ πυΐας' ρατεσυϊαα βοηζεπεία. δὲ ργδθοοτάϊοναπι. 
φοπίοη οπο5, δὲ 116 π15 οἰδέϊοπιοβ, ϑοῖτο δρούξοξ, αυοά 866 νοχ. 

ἘΓΥροσποπατνίοα δρυαά ἀτδδοος ἔθου ββηποδῦ: δίας ἰάθο βὰ}- 

ταπχι οἰάθην βρίοπεπι, 564 οπὶ ΡΙΌΓΑΙ πππιθτο ἀϊοῖτ, Εἶγρο- 
ὁμοπάτία, 1 ἴδπειι, νϑπέγοπι, δὲ δαοέδτα, πᾶ6 8} Εἰ γροοποπᾶτησ 
ΘΟΠΕ δ}, νίξοῦτα οοιμρ] δοεϊυτ. Ἐΐαθο γοεθδ, ροβέεδ βεσυῦπ.-. 
ἴατ: Ἐπ πατίρυβ δυαρίϊοη δ, δὲ δῦτοβ βοουπᾶπτι χεό- 
ἔὰτα. Ῥοῦ δυπρἝομο5 ὁ ΠΑΥΙθι5, βϑηριπη5. οἰ ιβτο θη οβέοπ τες: 

Ροὲ δύγοξ᾽ γεῦὸ ἀρϑοῦβϑαπι, αυἱ 6 ἀϊτοοίο ᾿ἰβέοσατω ἢδί,  ξοήϊπιη- 
τις ἀεῖηάε οὐ πες, Ἠοταπι ρῥ]υτίπια παϊαππιοάΐ οὐ ἴπ 
θα] 0 8. ΝΟΠΠΠΠΙ μδηδ μρδγέθπὶ οαπὶ ΒΌβΟΙΙΟΤΟ ΒΘΥΠΊΟΠ6 ΘΟῊ- 
πδοῖαηξ, ΠΟΠΠΙΠῚ οὐ ἰηΐοτίοστο, αἰαὶ οαπὶ βυροτίοτθ, ἀϊουπέ, 
αυοπῖθηυ Ππᾶθο΄ ΠΟΥ δρϑοθεβῦβ Ππυπὲ, 51 βδοιπάπη, ταοίατα ἢδηέ 

ΘΌΒΘΟΒΒΕΝ, ΒαΠΔΒΗΠς δϑέ ΤΠΟΥΡ5: δὶ ποῦ ϑϑοιήδυτα γεοέαπι, ᾿πβδ-ν 

ὨΔΡ1 5. ἘΠ ὅᾶδο ῥ]οτιπαῦθ 16 ἐνθηϊπηί, Ναπιν τὰτο ἀΡ5ΟΘΕΒΒΙΚ 

βδουηδπτη ἐδούσηη τη |τ5 ἐδ: {-: αι ΠΟᾺ Βϑοπη δυιήν. τεσέ. 58- 

Τυβτῖδ,  Υαπὶ δοτίπη, ἅπ86 γᾶτο ἰηοϊἀπηΐ, φαμδᾶβ τίει Π0 5 

Ῥοσβύσηιπ: ΑἹ 601 δὐπ ἱπίοτίοσο νοῦρθα 114 σορηϊαθῦ, ἀϊουπέ, 

Βοταα ρμσῆδ ἃ ὁουΐος ἐδηᾶογα, πος δϑέ, δὲ οουΐος δοιίϊποε δ 

ταύ Υατα ΒΘ ρθῆ ογὸ ὁροτίοτα: δὲ 15: ἐαπαυδηι, ἴῃ τλϑηθτο ἴσ- 

ΠΟΡΗΣ οουΐο ΒοΠἸοοῖ, δὲ ἀῦτο δρεδδββηπι ἢθτ!,. Νϑτῃ 10θὲ ἴῃ 55, 

ασάμ6 5[η6 χηθηῦχα ΠΟ Ὀ1}]18, ππΐπι ἕδπλοπ, ἀυθτὰ Ῥαΐμιο, ποβὲ- 
4" 

΄ 
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τῶν βαπέ; Θυδρχορξει, οαπὶ ΡΌΪο Ἰαοξῦβ ὅθι, ποπιίηθπι Ρουϊταϊε 

ΘΟΕ γογο, ἃπέ 8465 ἰαθοταπέεβ ἱποτίοπι ΠῸΠ τηξογιηί: Ψογάμα 

φιοαά᾽ τηδτίοπι αἰποί, ἃ αιμθαθάδπι ΘΠ βυϊταῦπε ἀϊρηίοτος 

μαβοπέυτ. ααϊρρὰ αἱ 90 0}18 οδρΕ 1 ὙΠΟΥ ἩΡοδιῦθν ᾿αὐππν νῖγοτο 
οαρταπξ. 

ΧΙΝ, Ἰέομι 1ϑέθ. δ]105 βόύπιο: 564 ἱπίεγγορδίϊνα Ῥχοίουγ. ἃὉ 

Ἡ!ρροοταΐο, οὐ ἀυθιέδηβ ἀϊοϊό, πέγαχῃ. ἀμ, 5οὰ αἰταπὶ δἐ.8η, ἰάδηι 

βἰσηποδηΐ, πὸ 51 ἀϊοαπιιβ, αἰτιπὶ θέ ΟΠ Το, ἃπ πρη ἤεοε 

5οᾷ αὐσιιπὶ αδιέαίίπθ. 65, Δ νοτο πιᾶρὶβ Ῥτόρυῖαπι. Αἕ φυϊά ΠΩ 

1860 νευρὰ νυϊε ἀϊοεγθ’ Νεηῖρθ αποά φαθιπιδάηιοάμππι 80 τη ζοτῖα 
Ῥδγέιθε5. Βαγϑθτα ψούθυ8. Πέ ἀΡΒΟΘΒΒιιΒ. δἷο οὖ 4] ἃ ΒῈΡΟΥΙ5. ἄθοι- 

δύση ΥΘΥΒῚΙΒ ἈΒΒΘΤΊΓΘΤ6 ἴα. ἢιογῖ. πὰπη βίους Θου]0 ρδέϊθπέθ ἀθβοθε- 

ΒΌΝ. ΟἾτοδ τα Χ δ πὶ δὲ ἀοχίσαπι δυΐ βἰπιϑέγαπι ΟΥδΤ, ρΑΥΙΓΟΥ οἱ 

ἴῃ. ΑΠοΊΠΟΒΙ8. ἰηΠαϊππιδέϊοπθ οαξέυτ Οσοιπραπέρ, ΔΡΒΟΘΒΒῈΒ. πα] 0- 
ἄδθηβ οοβίαβ Ἰηνδάϊί. δία 1ΐὰ Ρ6Γ ΡΙθαγ ! ἄθιι δηρσίπα ἀϊδοπέ- 

τὰν. ΕΠ δηϊπιδάνετέο, 4ποά, ᾿πἢλπιπιδίϊοπθπι ἴθ ἀπρῖπηα ἔαοίαπι 

ΡΕΣ Βααπ ΔΟΟΙΔΘΠΒ, χηδηϊξοπέαί, 14 εβύ, μ6 στύβθοτοπι. ἴπαιξ 

ἩΠρροογαΐθβ, απαβάδι, ὑγδηβημαίδίϊομθβ ἤοῖ, αὰ86 ΠΟ βεπ6. 

ξορηοβοίμλιβ, ππἀδ ογίπηι Παρθαπέ, Δ οτάϊπαίθ, ἃπ δχίγα οτῇϊ- 

γῆ. Ὀιοιὲ δηΐϊπι, νϑὴΐ δ αποπάδηι Ἰρβαμπιαιο αἰτὰ 816 [005 
ταπέθμι, δύ ἐα Ἰοαᾳποπέθῃι, δ Ἰπογάϊηδέα ηϑπηπ5 ἀρτέοσπέομι οὔθ ΠΉ!1. 

φδυοῖβ ἀϊοθιϑ ροϑέ. δὰ δυπάδηιν τόψοτϑιιβ ᾿ρϑῦμι ἴηνθηὶ πϑ θη θη, 

εἴ τπιοπές οοπβίαπέοῃ. πάς μοο. δνθηϊθβεῖ σοηβίάογαν!, ᾿ρϑυπι- 
4116. Δ|ἴὰ5 ΠΟΘ τῆονῦο Ὑοχαύιπι 6556. ΘΟΘΠΟΥ͂;, δὲ ἃ (οΥτ δίτὶ, πγδ- 

2 ΒΟ σοαι6 βποοο ἢοτῖ, οἱ ΜΙ πο Βο πὶ νοραίαπι 80 δαίοπι 

τραίονῖα ρϑηεγασῖ. ἰαοίυδαιια. με ΔΌΒΟΟΒΒΙΙΒ ΤΏ 4 ΟΧΙῸ ΟΥΌΤΟ 

ΡΥϊα5, ροδίοα ἴῃ. Πηϊξέγο, Ποσαμη Δ] στ ἐπ55}15 Ἰηναβὶξ,» 4 Ὠ181 

Ἢ Εχραθραξ, δὲ ΡΆΪαιο, Ἰη οι δι ϑγαῖ: 86 ροβὲ ἄϊας ρᾶποοβ. ἀεβὶι 

ἐμ5515. Αὐ δρὸ οδιιβᾶπι μΡΘΥΘΠΤΘΩΒ. 1. δἷπα ἐδβύϊουοβ. θΒ]Θρπνο- 

ὨΘπὰ ἸΠΡΎΌΗ56. ἀορτοῃοηάϊ. ᾿ρῖαπς χηδέοτία Ἰπῃαθϑῖί, Νονίβε5 

εἠἶπι ρᾶγίοβ Ῥθοίοτίθ. οατι ΘΘὨΙΑΙΒΒ. 6886 ΘΟΏΠΘΧΩΒ, 6ἔ οχ (πᾶ! 
γᾶγέα ρυϊπιοηῖς. Πὰς τπαδίονια ἀθουθποῦῖέ, σποτο, Τρ νοτο, ΗΠ]}- 

Ρόογδίας Θχθιρ]α δομδίἀοτα, ΜοΙ ΠΟ] απ νι ἀο!τοοί, δὲ ἐπβδῖπν 

Ρυϊηιοηόιν Ἰηΐοκίδπΐοι, ιαυϊάσδμν τα Δ ΘἨΟ] απ ρέῃ β 4ιᾶ6 
οαρτἰα μᾶῖβ αἰδοία 516, Ἰσῃοτδί: ἴῃ ΡυΠ ΟΠ Θ΄ γΟΤῸ βϑηβι5. ΠῸΠ 
6ϑὲ, ἔσιευν ΘΟ ταῦ 90 το πέϊβ. ἈΠ ΘΠ δε οπθιῆ, θυΪπηο. γογὸ ον 
ΒΘΉΒΌΒ Ρεἰνδμοπ θὰ ποπ. βοηαηί. ΟἸὈΔΡΓΟρΡΙΟΙ δὴ. 58 Ι ΡΥ 6, 

Δ ῬΘΙΏΙΟΙΟΒΕ ἐπδηβιλαναια 510 τιδίογϊα, αἰδὶ 8} δνθπέι ρυδθβοῖγα 

πομ Πισδὲ, 

ΧΙΝ. ϑδεῖτε οροχίοέ, ἴδοιν ἐοέϊις ΟΟΥΡΟΥΙΒ ο586. πίϑαϊμμ, 

ΐ 



δ8 
Ναμν ψοίεσεβ διυίουοβ. θορῦθχι, ἰυδαθνοσθιην. ἴπ, τιοᾶϊο Ὁογροχός 

Ῥοβίζαπι 6586 ἀϊχοντυμί, Θυοᾷ 51 ἘΔ ΉΚΘΥΒΌΙι “Βερίαπι, ᾿ΙΘΟῸΡ 

«ποσὰ, οὐ εἶτ ὀομπγοχᾶ, πέροξα ἐσϑηβγοΣ80 βερίο Δα μδογθπέϊα, 

ἱπέτα 1θθυῦ 6556΄ 4101 ΓΒΕ! 611 05 », δὲ οΥατα, ΒΌΒΡΤΑ Ἰδοῦ ΤΒοτα- 

δοπι, δὲ ἅπα6 ἃν 60 οομεπεπίαν: δὲ δα, 486 αἂ οαραΐ ρετέϊ- 

πεπέ, ϑθᾷ 1πίον βιρειίοσα ιδοάίδπι πηασὶβ βυρτα, ᾳυαδάδπι τοῖς 
σ5,. Ὁ ρυέξιν, 6[. ΟΟ105: 564, ρου δηγα ΒΙΒΟΤΙΟΣΥ οδέ ΘΟΙΠΠ15. 

Ἐπ ἴπ ἰηέουιοσῖθυβ. δαάθπι ταίιο, οϑέ, Ναὰπι οἱ [ιοσ χπαρῖς ἰηῖγα,. 

πὲ ορατα, ἤος ψνϑῖο χα ηΝ8, πὶ τοβέϊου . 

ΧΙΨ, ῬῸν δος. νουβᾶ. πος οβέδῃαϊε Ἡϊρροογδέες τλδινθτιτα, 
αυοά͵ παῖε πλθαιθτῖαπι, αποά τοοῖριί; πιοάππι ἀΡποδββ.8, δὲ χβθπι- 

Ῥτα ΡῈ. 46 ΠΟ τον πιδίοτία: Ὥ00 εϑξ. ματίαβ ἀθίδσθηξαθθ, ρῸ Ὁ 

δἂπι γοοοθ, 410, ΤΘΟΙΡΙ πο 5 Ἰπάϊοαί: ῬΕΙ͂ οι. θἘπ|4φς οἰ ςέθῃ- 

᾿ [65:1 ΒΕ 685, Ρτορίεν αὐᾶ, τποάππι, μοῦ. ἀυοῖπ ἣξ  δΡΒΟΘΒ518, 

αἰρηϊποοί δὴ 6Χχ ργοροκῖίο πδίηγαα ἐβοίυβ δῦ, ἂῃ 6χ πιουρῖ ρτὰ- ὦ 

σἱιϊαξε: θ6 ν᾽ θὰ ψοῦθα, εἴ βῬδτ αυδ6, Ι0605 ᾿ηπιπέ, ΡΥ 6005. π]ᾶ- 
᾿Δονῖα ἄθουστις. πᾶτη, Ρ]οτιπαίαθ πορη]ἶα ππϑοῦτα 6586. ἀθρτθῃθη-᾿ 

Δυπέμιτ, ΡῈ. ατ86 πιδέογια, ἐγδηβῖέ: απᾶ6 δπὲ 8 1Π0 ἐσδηβῖδι ψα- 
Χαπίιμ;, δὰξ ΔΙ ον πιβ. που θὲ Δ βοθββιτι. Ραϊππυπίαν. δίηπο 108 ἀοίο- 

γίοτα χη8]8 δυθηπιηῖ, 819 δὲ ἴῃ ϑαπδ. 61} βο θές. αυῖρρε οὐ 

516 δ! αποά ομα θη 8, δΠηπ γὰβ ΣοΟΙΡΙΘῊ8, εξ ΟΒΠΑ]15 Ροτ ατθπὶ ᾿ 

πἶπμι ̓θοϊαθτέαν. 

ΧΡ: Οὐαὶ ἀε Ροτββοίδ. τ ερίδδεξ Ηἱρροσταίεβ, ἀς- 
ἰπαθρβ γυ]ὲ ἀς ἱπιροτίδοία -ἰταοίατα, οἱ ἰπαῖς, ΜοτΡῚ, αὐ} ἔἰ- 
πἰπηέυτν, δαΐ ρΡ6ὲτ οὐΔουΔΙΙΘΙ ΘΙΗ,; δα Ῥετ 8056 6 55Ὲπι 

80 ρθγ αὐτά 486 Εἰπλυπέατν, Ναπὶ βὲ δοποθοίΐο πο μο- 

ἔδοία Ζυϊε, ἐάπς, οὐ ̓ ἀΡβοθβϑιιϑ ΡΙουαιπαάιο τ χοροέοπέδ ροῦθο. νοτὸ 

ταπι υηδα ΞοῖΤα ΡΟΒΒΌπΙΑ τπιρογθοίδπι ᾿πἀϊοδέϊοποηι ἔαοέθτι 6556 

εξ πιουθυμ Ττανουϑητιπ, δὲ δθβοοδϑιπῆ, ἐπέητυση ̓  ἘΣ 60, βοιἸοοέ, 

αὐδὰ 15 ἐδιιροτίθεβ ανέετῖαα. τποϊοαπξ, απἰὰ5 νϑηᾶς ἀρροῖ]αὲ Η:ρ- 

Ροογαίθβ. Αὲ αυϊά 5101 νυῖε: - ποπῆδ ᾿βθπιρον χηϊοαμεξ πιΐδδπέ 
4υΐάριι, κοά Ῥίδοιϊάο, οἱ ἰτ8Π 6016, ὨΘΟΠΟῺΏ, δὲ οὔτι τΌΡοτο, νε 

Ὑἰατεαΐδιῖ ἀὐέθηι Ἀρρθηαΐ ΘΟΙότοι, υὖ όπος. ἰοασυπηΐίατ. Νᾶπι 

᾿ρυά Οὐδοθυβ᾽ 4υϊησυθ βηξ Ἰαϊοπιαία δρυΐ σταπιπιδίΐοοι. ν᾽ 611: 

ἐδὲ Θοϊασῖθηε, Αὐείδαμ, Ἀδοϊοαμι, Τοπίοατα . δὲ Βοτίειτη. Νοῖ 

γα] οηΐπα πὲ (ἐϊάδηι Ῥαξαπέ, Ῥτορτῖα νἱστιδαν, ΠΟΙΟΥ͂ πὶ ἄϊοογα, 

568, 5ΠΌΡΠΟέοΥ. σοϊογοχη. βοουηέπιη Ἰοηῖοοθ, ἔστέατ' ἀτοῖξ, δὲ οο- 

Ἰοχδιῖ πο βϑουπάσπν πδέυταπι 6556». 68 68 4υδὲ δᾷ ϑρ᾽τδίϊοπθην. 

᾿ τὐάποπέ; Β0π μογπιαμπθδιε, Ἐπ’ δος. ἱπάϊοανίε, ᾿παυΐοη5, ΜΙ 8ρ1- 

τξέυκ ἀπέπε τοι ἐπαυδέμν. ΑΔ ἀἰπᾶᾷ μοκέθα ἀοοοβάιμη 86. 



84 
ἐὐδηϑίογε ἩΠρΡΡοοΥαΐοΒ. εὖ ἀἰοῖε, δ΄ δά δδὲ 5515 βίοι, ἰάοϑε,, - 
βἷηβ βρυίο, πδαπο ἔουϊηδ, 14 οϑέ, πο νοι θηο ἄΒρΡΟΓα, δὶ ἡ 
Ῥοτιλυζαίο ἤδὲ βοοαπάσππι τοσίαμῃ ἰπόοθβιπι δα Ἰηΐοτίοτα, ρεῦ 

γϑηίγθη, υὐ Ρ]ατίπιαπα, ἀρουστῖς Βαπιοῦ:; οἱ δα ἀοχίγαμι, δέ [Δς- 
ναῖὰ ρατίθμι ΓΟΥΓῸΣ 6 ΒΦΘΡΙΙΒ δα 100}1118, δ΄ σοποῦνα πιθηθτὰ, 

ἀχἀοα]ο5 50 ΠἸσοέ, ἰηναῖῖ: ἀπὲ βατθαμι αα πιδπιβ ἀβοοπαϊξ, οἔ οὰς 

Ρατίοα οἱαυαβ τοάδεέ, ΑἸ Ι επὶῖπι ἀϊοέσπι οϑέ, οἰδυάαπι ποπ δ0- 
σαι 46 ῬοάϊναΒ, Βοα οἰΐαπι δ χιδηΐθι8 ἀἸοὶ ΒΟ] 66, ΣΝ 

ΧΥΙ, Βυτιον ρμίοσισπαυθ, οὔτ τποσθὰ8 ἤπΙΤΊ ἀοβοί, ἀϊαποῖν! ὦ 

[ὰγ: δὲ ερ᾽ τέ βυτϑαπι ξευπηΐατ; δὲ μάτίοϑ οἶτοα Τοίοπι ΤᾺΡΟΙΘὉ 
ἰισπηξαν,, δέααΐ πο. Βαηρηηἷβ, ΡΘΥ Πᾶγ65. οἰϊαπάθπαϊ ποία ἐξέ, 
Εἱ τησίοτία ἐς πυἷβ δες δα ζαϊαΓῚ ΔΡΒΟΘΒΒΙΒ, 51 ΟΥΆΒΒΙΟΥ, ῬΓΟΡΌΕΙ- 
δα ἀϊχὶε Ηϊρροοτδίοβ, δὲ να! δ τυβοπέαβ. νοιπῃ ΠῸῚ ἴῃ ο- 

Ὀΐθακ Βυϊαβπιοῦϊ ρμτδοβαρίππι ἰηνθηῖτο 11οοῖ, Ναηι 1π Ἀδίμΐορι.. 
θυ ἴδοῖοα νϑδιἄθ τυθοης ποῦ πο ἀρρατοί: ΠΘαῸ6 Ππδίυγα 

ΦἸρίον. τιοᾶυ5, ὈΙοἱέ δαΐοπι ΘΔΙΘηα5, ἀυοπίαπι 4υΐ διπέ αν 
ΟΙοσῖβ, ρἱζαΐέα δριπάαπε, 1460 ΡῈ δρβοθϑβυπι οχ ῥ᾽ψαϊέα σϑηϊς 
ἔυθ. ἸΟΥ̓ΡῸΒ. ἘΟ έν, Ἰοοτοο ἀϊχῖέ ΔΊΟΥ 5 πιο]. Θυδηᾶο, 

ΕἸΣΙ ΡῸΓ ΠΟΤΓΕΒ. ΠῸΠ Πέ ρμοτγίθοία βο!αο, ραῦουπι οἴππάιης 5δη-. 

δουΐποιῃ, ροβίδδ οΥὐθδύιτ ΔΡΒΟΘΒΒΌΝ, ; 

ΧΥΙ. Θυϊδαπι οοὐὔὐϊοοβ. παβοπέ,. οὐ δἰ αυΐδεοπι οὔἴηβῖ5, ἴπ- 
ἐὰ8 το] παπίΐζυτν, ὈΙοβοουίο5 δυέοαπι μᾶπῸ ρδγε οι απι ᾿πέθ}- 

Ρταίαπβ, 4υΐα πῸπ ἱπνθηϊε ἤᾶπο γόσθηι, αὐτάσπι ἀϊχῖέ, 51 ποπ 

οὐαπάτϊξυτ, τἸπέπ8 το παυϊατ, πᾶν δ: ἢαΐὲ οἴἶιδῖο βαηρυΐ- 
πὶ Ἰηΐορτά, {ηϊξαν πποτθιιβ: δἱ πὸπὶ ἱπέορτα, βοά ἰηέυιβ σϑι πα" 
ἐπν, τηοτρὰβ τοῦτα, Βιδᾷ αὐἱὰ εβὲ 1Ππ4, αυοᾷ ἀϊεῖε, Ραταῖαϑβ 
εβι; ἰὰ ἀϊχίξ, δὲ μγορύοσ χποτθὶ ὉΤΟΣΣ ΤΣ δὰξ ρτορίοσ ΒΗ 

᾿ δίρπμτς 

ΧΥΠΙ, Ἐμοο6. οὰχ διῖθ. οπιπθ8 γοπιδηθηθΡ9. βἰρηΐποαῖ, ηπᾶθ 
“τοϊϊοία, βυπέ, ον 486 χροϊάϊναᾳ ξαξατα δβᾶ. 

ΧΙ, Αὖ [ιῖ8. νουβὶβ πιουρὶ Σέογαίίο εἰρη! ποαίυγ. Ὀϊοῖέ 
οηΐτα, ἔεθγοβ ποὴ δοπέδο βαπὲ, τί ἔθθτοβ 6656 ἄθ 0 1165, δὲ Ἰοοῖτοο 
ΤΟΨΟΙΒΉΤΟΒ ἐπα! οατοῖ, πῆς βὲ δββθηδ δοιΐαθ, χηδίεγία οχέυ- 
ϑατθίιν, 

ΧΥΉΗΡ, Ξὲ σδοίθ πιθυνϊηϊβεῖς, κυρτὰ ἀϊοίιτη δῖ, ΗΙρροοταΐοπι 46 ἰπ 
Ῥετίθοέα ἡπἀ!σαξίοηα ἐγδοίαθβο ουΐϊ βισοδαϊε ἀθβοδεβαθ. ἘΠῚ εἰς 
τατϑυν ἀ6᾽ ἀθβοδβϑα Ἰοσαῖέιτ, ψολιπη άδο στάδοα νὸκ Αροβέαδίβ 
ΠΟ Β0Ιαπι Δρδοθηῆδαπε, 4} ἃ ἴσο δὰ Ἰοσυίι ἐταπεπιϊυιίξατ, εἰσηῖς 

ἿΣ 



εἰ Ὁ, 

-βραξ, εεα οείδπι βαπριίπίβ εἰξαβίο, αποπίαην 6 δοτρονα ϑρτόδιέαν,, 
:Αροϑέαβῖ5,: [ἐπ ΔΡΒΟΘΒΒι5 ᾿ἀϊοῖξαν, ὙΤρίναν᾽ ὯΘΝ νυς ἀοόεῖο, ρ]6- 

- γα δρβοδεϑτιπι ὉΓΘΟΤΊ, ἀξ ϑαπραϊηῖθ Θταρίοποιη Ποὶϊ, ἐοά. 

μηδ ποη 1ηΐδοτθ δίαπθ “1460. ῥτούϊηι5 ἸΠΟΥΡΊ Ταρθίοτο.- ἊΔέ 

᾿ἀπά46 Ἰά- ̓ἰᾳφαθξ. ταουθῦπι ΒοΙΠ1οϑὲ τονουϑυσ  Εχ οαπίοθ!οεῖς πό- 

εἶ5, ΄φυΐρρε ἐΧ οΥτῖἶβ νι ἀϊίδία, Ἱπδρροίοπεῖδ;, δὲ ἰηδυδνιίοίς, Νηῆο 

᾿ἀπόαάδ. Ἰάσιά ἜΧριογαΐ βἷς ἱπαυΐθπβ, ψοθὶ σταῖα, 5. Πἴθπθπι 1π- 

: ἢατηπιδέῖο Ἰηναϑοῦῖε, 51 Γυΐατα βρογαίαν ἱπαϊοδίϊο, δαὲ ἀρϑθασβαπ 

πὶ ἀτεϊο]ὸβ Ἰπβτιηδ δὰξ βαηρτβ ὁ παῦῖραβ οτυμπρῖί, δὶ ἐσποῖς 
Ο βασεῖε πιδέδτία, πιρίότία ἴῃ ἰδθοτο ΡῈ 5 παθ!ουδίηδηι ἀτίηδθ δἐ- 

τ ὐβαπάοίατ. Ἀξάαδ δἷθ΄. Ρειπηπίαίο ἤδθέ, 51 ἴπ βρίθπθ ἐπθοῦ, ἀπὲ 
ἴῃ Ἰδοοτο ἱπῇΠαπιπηαΐϊο οχύϊεοττέ, δὴν ἀυ ἸῺ ἈΡΕΘῸΠ 5. δὲ ἀθβοθα- 

05. δι ΞΔΠΘΊΙΒ 6. ΠΑΤΊΡΙ8 Ρτοῖποι, πὲ ἀτῖηα οορίοπα οἰ οϊθέαγ. 
ἐδ δὐπιθν οἱ ἃ βρι ἐπ ἢεὲ ἐγαπιβταπίδεῖο,, μού ἴῃ ἀτοϊοα!ς. 60 5666- 

ΠΒΌΒ, ΠΟΥΙΘὕΠΤ, οὐπι᾿ 5605 παδιοδδίτοϊ ἔδας ΤοΥΈΘαβ ἴδ, δ ΟΥ̓́ΔΒΕΊΙΞ, 

δὲ ἀδογϑύπη νοτρ 8, αποά 51 ΔΡ ἴδθοτθ ἠμϑίοτία ἐγαηείοσδέυτ, 

᾿βαηρυτηῖβ. οἐΠυνταπι μού Π8 ἐχρϑοίαπάυμι, γογι Ῥοιπηυίδεῖο 
ἀπδέοτίας δοίοπἀαὰ ὁπέ, ἃν ἰδδοῖδ δᾶ Ιθῆθπι δᾶτι ρτῸ 6111, ἀδπι 

ΞΘ Θοπέτγατῖο. βαίτιθ δϑῦς 4αυῖρρὲ 1ϑοῦν Ποη 6 τοῖο ΒΟΡΉ ας. δπέ. 

ἘΠ ἢος εβέ ᾳυσὰ Ηρροογαίοβ γομαῖε, “οὐ ἀϊχίξ, Θυδο τοϊϊη- - 

᾿ηὐινοτ Ροβε τὐδισαιοη πῆι," “δά ϊοο. (ὰ ποῖ Ῥοτἕε έδτη. 

Ναὶ 5 Ρεγίθοια ἔστε Ἰααίοοέϊο, ᾿ἀοῆαο,, τοτθύβ πϑη τοάϊταέ. 

- Ἀεὲ οὔτ᾿ αἰχίε, δες ὁ86 ΟῊΣΤΗ. τ9 ᾿πέοτοερξξο, ῬῈ τηΐον- 

᾿ ὀΕρ οποπι. {πΈ6ΠΠρὶ! Ρεσι ἰδ ΟΠ δῖ, Νδπι ἱπέ τετοερέϊο. 8 δπέ- 

: ᾿φυῖα Ῥτόρτῖο ἀτέϊναν,, “ἀυαπάο Ῥυρηδηξθβ ἰπύογοϊ ρἐππέιτ,, 816 δἷ- 

ἴατα ποσ ἴῃ οὐδ ἐγεπῖθε, εἰ δ΄ 1114 πιοοιρτυπι ἀδίγαξα τοαΐο- 

τα ἱρβῦπι ἱπεδτοίρία,. ἀϊχῖε ἀυίοι:, αἰτίαβφαο, Ἰτοπῖς ΒΟ Π]οθε 
. εἴ Ἰθθοσῖβ. ἀξ Ζες: Ἐτ τ 

: Ἷ : 

χχ. ϊρΡοδέδεει δῇ. 8118 πι {τδηβεέ βϑηίεπέϊαπι, δέ ὑπαῦῖέ, 
᾿ ὁροτίθτο τυθ τ! οαπι, ἀρδηίδ πδίατα αυΐεβοδεθ, πἰθήαυς δοτγροσὶ δά-, 
ΕἸ ΒΙθο 6, ΡΒ γεσὸ ἱπιρογίθοίθ᾽ δροΙ ΟΡΙΌ]ατΙ, αὐοο 51. π18}}. Ῥἕον- 
᾿ΒΌΚ δα δέυτα, (πὸ Ἰρβιπὴ 84 πιδίοσῖαθ ρτδερατδέϊοηθηι 856. 86- 

 ΟἴΉΡΘ Θ᾽ ἐἄοθογδ. νόγιπι δ ὁ ππουρὶ Ῥτεαντἐδέθπι βϑηραἶβ. Θ᾽ πιᾶτι θα 

ἀδεουτταῖ, δπξ ἀρθδδθθθις παϊ, ἔπη ὅ586 πηροάϊοηάθτα,, Αἴ 51 ἀϊ- 

-οᾶδ, παπι Ἰρτε, 81 ον ἡποτρῖ τὰ δ] στ δέξαι Βαρρτπι5. δε ανειαι 
δὲ φοογδογάππιν 6ϑε τα χ πιο, Νίδει Ἐρθααθη θυ 8 Ἰοπῖθ, δυέ 16-. 

ροΥο. δά συίξέατ᾽ βδησαϊς, θ6ΠΠ1 7." δε ἀβρθγὰ ἀτίοτῖα οὐδέγαϊέαν, 

86. ΒΔΠΘΙΒ ΒΟΥ, βρύξαμι τοϊείνανς ἕπτα «νοτὸ οοοπεγδηδθτα ᾿6ϑέ, 

δ δα ἸᾶγοΒ. τηδίουα ἀνοτέεπα.. οαπιαῦθ,. αὐ ἤδτοβ ἀοῆυκοτιῥ, 

δαηι, δοπεὶ πε  παητή, οταηπαηθ ἰδ, ααἰὰ ἕμποὸ ἐξέοηπαάδ: δα 



δύ 

ἐοπαΐβ., '4υἷᾶ ογαβδῖου τοάδεπήδ: 8] ὉΠ τὰ πιοάπιπν ἃς Υἶτεβ. ἔδγα- Ὁ 

αν, τϑεϊμθηα, δὲ μΒοο οϑέὲ, αιοά Ἡϊρροοταύθβ νοἱαΐξ, απ ἀἰχὶς 
605 Τοοΐίρεοῦο, 4υδδὶ. ἀϊχογιέ, ροβὲ οὐποοοίίοποιι,, δέ. 5ὶ, δά μὰγ- 

ἴδτα ὨΟΡΊ]6πι ππδίοτία ποὴ ΡοΠΠδέατ,,, πθαυθ, αἰέτα νίγιαπι του οπειῆ, 
Οὐμπι ἀἰϊχίέ, 41 νότο ποπ ν᾽] 46. 8δο5 δάϊινατθ, ἀοοοῦ, υδ] 
πο ροτγίεοία ἢ ἰαἀϊοαίίθ, απο παίυταθ Θρόπι 6586. ξεγθηάαδίῃ, 

Αε ρον 1Π8 γοῖρα, μος πδίσααπι οὐπὶ. Γαΐξυτι δαηδ, δὶ γ 6 1Ὸ 
πο, ὁαπὶ ἰᾶτι Θχοτίυπέυτ; ποὸ5 δὐπιοποῦ: ααοιπδήπιοάιμι. 

ὨΔΥΙΒ σαβθογπδίοτθοιη. δάνεγειβ᾽ ξαΐαταπι ὑθπιρ οδέδξθι. 56᾽ Ρτάθρα- 

ταῦτα οροτίοί, δυὲ ἴαπι δχοτέαθ βέγοηιθ ταβιβίθσθ, βδγμῸυ δὲ πιο- 

ἀϊσυμι 56. Ῥτϑδπιιπῖγο Ορογίοξθ, δὲ ἔοσύβ ΟὉ᾽ πιουθὶ βαθυιέϊαπι Ἱπὶ’ 

ἰπβιι 1 τηᾶ]α Θνθηθσίπέ. 

ΧΧΙ, εἴ ξαᾳ Ῥοῦ Βαθο νϑῦθα ἩΠρροογαίοβ ποι ἀαπιπαί απδτέθπι 
ἀἴοπι, πραιθ᾽ βϑησιη5 οἰξιβίθημθπι. αὐἵρρα ἀθ ἐδγέϊδπα Ἔχ ϑπὶ- 
Ρίαπι αἴἴεοτί, 'π αυὰ ἐοτέϊο. φαθατια. αἴθ. δοοδββίοποβ ἢπιπί, δὲ απ 

ἐδιροτα βιιηξ ΔΟΘΕΒΒΊΟΠ65, ἔπη. οἐ ᾿πάἀϊοαίίοη 65. ̓ στέατ ἀπὲ ἐθτίϊο 

ἃπὲ ααϊηίο, αὐ Βαρίϊπιο,. ἀξ ποπὸ ἀΪ6. ἱπἀϊ!οαΐῖο β6έ; εἱ δχ ρτο- 
Ροβίίο παίυτας βυοοοάθί, αὐ κ᾽ ἃ τπουϑὲ ρῥτανιίαίθ, δ «πότίο 

Ἔνοηϊεί, δαΐ βαχίο ξάοϊτοο Ὥδηο βοπέεπειαπι ρτοέι!ς ἨΠρΡροοτα- ἡ 

(65. ἘΦΡτοβ, αὐᾶο ἀϊοπι ἀππηὶ ἱπέοτιτἐξαπέθα αἰύοτο 

οατὰ χίσοτο βιροιγαπίυπὸ ὑπ οὐπ ᾿ἰπἀϊοδέϊοπο, “8 
αυϊπαις δά βερέοπι οἰτουϊίπ5. οχίθη δπηέατ, τησιῖε Ηΐρ- 
ΡοοτΓαίεβ, ἑογέϊδπδθ ἀϊ6 ὑπὸ οατθηΐ ΔΟΟΘΒ5101.6, ΔΙέετο τίσοτσο. Νο- 
αὰθ6 οτθάδβ ἀϊοέιμι, Π06 6586. ἱππ6116.,.. οαπν: 181] ἰπδης Ηρρο- 
ςγδίεβ ἀϊχοτῖέ, Ναῆὶ 5] δοσιίθβ, 6 ΠΟ ΠΔην 8] 6ην: ΒΟΥΠΊΟΠ Θπι 
δυάίγιδθα,, δἀπιϊγαύϊοης ἀΐρηυβ ν᾽ ἀθθιξυτ, Νδη) τίσοτομν ἀϊοῖέ 

πᾶ οὐ ΟΥ͂ΒΙ, ΤΠ ΕἸ σΘἢ5. δὲ ουπα,. 4] [πὶ Βἰ πο. 5 ἐδγέϊδηδε δο- 

ΘΟΒΒΙΟμῖθυ5 Ποτὶ βο]οΐ, ἀπὸ αὐ, οαπὶ Πέ ᾿ππϊΙοδίῖο, οχουϊέυσ, 14 οβέ, 

ταδιοαξοτίθμα. τΊσοτθην, 4ὉΣ τη ἔεθγο; α4π86 οαυδιβ. ατδεοὶθ, ἈΤάΟΥ 

Ἰαΐϊίπα ἀϊοϊξυν, ονθηῖτο βοἱ οὐ, αδὲ νι θ]1οοὲ βαάοτοβ διηδη δι, ἘΈΓΔ ΩΝ 

πιᾶνῖβ., ᾿πέοτργοίδίϊοπϑθπι δοοῖρο. δ᾽ 64 ᾳυᾶπι νοοαΐ ἰοτεϊδπδιν [6- 

Ῥγϑιι 7 Εἰπιρί τοὶ οἱ ΜΘ οἀϊοὶ Ασαίἰηΐ βοάπδοθθ ὀχαυϊθιέαιῃη ἐδυεϊα" 
πϑτι ᾿ΔΡρΘΙαπέ, 4π86 ἀπᾶπι ἀϊα παι α. ποταβ ἀποάοοῖμ. οοοπραί. 
δὶ δα ἀἄδθοθμι δέ οοίο ρουνθηΐϊαΐ, ρμαγναχῃ ΕΘ τ αθαμν ψ6] 56 1}1- 
ἐοχύϊαπατι Ἰαύη6 ἀἰχϑνῖα: 51 αυδίθοῦν. δὲ νἱσῖπεϊ, Ἰηοἄϊοογοπν 56ηιῖ- 
του] Δῃ 1}: δὲ 51 δά Βοχ οὐ ἐγ σίηία μοτὰβ οχίθηαίατ, τηϑθ 8) 56 Π11- 
ἐοτύϊδηδι πομιϊπδηΐ, γε τι ΠΟ5 δοο 1060. ἀϊοἰπηγῃ5. δχαοίδηιν ἔδι- 
εἰλῆδνα, ἰοηρ και πετα. βραίίασα. Βοτάταμπι. ἀποάδοίην. ΒΆΡοτο: αὐὰλο 
δα ἀδοοπὶ δὲ ὁθίο οχέθπαιξηιν, Εἰ μι ρ] 1ΟἸΤοΥ ἐοτέϊδηοιν νοοαγὶ: 46 
δᾷ ἀυδίαοτ. οἕ νἱρίμαι, Θχύθηβαμ. ὑθσιίαπαπι,. αμᾶθ. δέ ᾳυὰπν ]ο01- 



δ. 
αἰδδίαθ αβαπ6. δά αὐαάταρτπία Ἰηξογάἁπία αρδποέ, 564 μ]ογιπηαπδ- δ 

Βοχ οὐ ἐγισιπέα, δὲ: δὲ ποχ βοουπμαι ἀἸοὺ, ἀποίάτε, Ἐορτῖς ἀθο!πᾶ- 

εἰὸ δέ, βοὰ ποῖ Ἰηΐερτα: Ὥδτη. σοπέϊπο δὲ Ἰξδύ χη ΒΌΡΟτράτοχγβ- 

τῖῖθ, (πὶ π΄ οΘοπίϊππῖα ΓθθΥΙθίι5. Βα ροτρατόχγβιαιβ, γὸ] βιροτγασοξδε- 

: 5ῖο. ἀιοϊεατ, 1ῃ Ἰπξογιν ἐἐοηεῖρυβ, ραγοχυϑπιῦδ, ν6} δοςξοϑβῖο. βαΐπιβ 

6ϑὲ δὐΐμπη, 51 γ6} ἄπαξ δὰξ ἐγ μοτὰβ ἀηξονϊηλέξα, απαῦν 51 ρογρο- 
ταὰπὶ δοπεππδί!οποπὶ. βούαθε ααῖρρο δἷο ἀπ: ΠΡΓῸ δρῃογίβυμοταπι 
Ἰοσφυυΐαβ οδὲ, Εδρτοβ αποιιοδοουπαι ἀδδίπδην, ΠΥΠΠΙκΝ: Εἰβου θη, 

ὁἄδεβδο οβέοπάθππηξ: νδιαίν ἴῃ μἷς “ἀεβοιοηθθη5. ῥτού πο τη ΘΓ π18- 
ΒΙΟὨΙΝ ᾿ειηροτα τ αἰΐππι ρατοχγδιθίπη. ποίυτα. Βεραταγα, δρύτοαϊ- 

“ἴυτ. ρτοῖπάε ἀρτέαπέυξ Ἡυϊήοτοβ, βρίτίεαβ: 4Ι5βοϊ νιμία;; οἰ οἰ εῖνπιν 

εἶο, δέψια. νογέσο Ὁ ουμτηξητ. οὲ μοο ὁπό, “ᾳυδά ἀϊοεραι ἩΠρΡΡο- 
ΟΦΓΙΟΒ: υϊραβοῦπαῦθ ἀενεπέ ᾿πφίοαξξοπεβ, ΤἸΟΥΊ, ἈῚΝ 

ΠῸΣ δἃπίθ δόδσο ΒΒΊ0 δτὴ ποῖ ἐᾷ ἐβξ, ἄαας γψεῖο. π - 

ἐὰν, ΤΟΙοτΑΒΊΠὸν ΡΤἸοόσαμ 4ι6. 5. τ 

ΟΧΧΙΝ. Αδιοϊταϊοπὸ ἀϊσπυξ᾽ ἐδέ᾽ ἴδ Βέγήιο, πδῦθο, ἐαπξατί- 
“ποὺ ἤοῖίο δδὲ ἀἀτα θνηδασ,. 5δά δεϊαίῃ αδείέ, δὲ τοθιηονῖὰς δότη- 

τηδηφαπάμβ. Νόπιρο᾽ ἀοδεῖ ἀτάἀθηθδια ΤευΓόπν φοθιθδτα, 1ῃ α0α᾽ πδ: 

“ὅπ 51Έ15 ἀἄεβε, πθαϊδ ΧΙ ΘΟ ΕΟ. ᾿ Θάαδιδοτεια, 14 82 φαδηίατα 

εχιρης βαρότνεηϊς Ἐπβϑῖξ, ᾳύδα. Τενι. μια ὀχισάπην Παυνϊοτόηι "δά 

ἀρροιδιείαθ πυδλξιϊβ ἀ πειη ὃς ΠΥ ππ, ᾿Ἰλοδογαξαν. 56 ἀφαλέεη ὡς 

οὐ ὑππθῖπι δἰεῖποῦ, ἱπφαῖξ, Βόπε 56 Βαβεμέ, αυσπϊαπι, τρια ταϑ- 

515 τπὴρηϑη ἔδοι οοπουδδίοποιι εἴ. ετίηδιι.. ὅπ ἀϊοῖε: ̓οαΐθπι, 

ἔμ 5511. πο π. τ ἃ σα ἃ ἣν ῬΟΥ 1ά οἰστηποαῦξ, ᾿φυοᾶ ἰπασῖέ, Ρᾶξαπι 

ἀντι πέθβ, δὲ Ῥ6Γ. δᾶ ψϑῖρα Βοη ἔδεῖπο, ἠοτίπας ὙΘΤῸ ἔαδβ68, αυϊ- 

ἄλλη δᾶβ 6856 ψοϊυηΐ, ἀυδὸ δαπε, Ῥυϊαοης, Ἔχαϊοογαίο: δ: 5ὲ {ππὶ- 

Ῥτῖοῖ. δ Ὃς γοπέγι οι: -Τορομέοβ,., ̓ Ἰοουμπιαιιο ἸΠυτὰ δοατοίαῃξεϑ ἐπ5- 

᾿δἴπι. ὀχοϊξεπί, Αἴ παϊαβιιοά! ἰδηααδα, τατο ἐνθηθηξῖα ᾿ἀπηϊεεαπέατ. 

864 ἔοτίπαπι ὕυβδῖτν ἀρρθη δέ, ρῈ᾽ ααδπὶ 1 ΒΟ] στα. τοποϊξαν, βράξαμι. 

Ὁ Βαΐαβ δαΐοιη ὀδπιϑαθ βαπέ, ἀπὲ ΟΥΆΒΒῸΝ Ὠμτηον, δας. νἰτίσμι Ἰπῆσμῖ-. 
ἴλ5., δυΐ πιδέοτιδ δ ἀἰΠιυιοπεῖβ. ἰοπαϊέαϑ,. μδπὸ Ἰσίευτ ταβδίτη - ΠΟΙ 

Δάτ ε, πο δἄπι, ἅπδο ἢξ μὲν πρίτίαιπι, βρ᾽ στιύαπι,. ἰπαῦύσπι; ἐρΙ- 

᾿ βίδα. Θαυΐρρε οἱ ἴῃ Πρτο ἀθ οδιιβῖβ ἐγδαϊέαπι 6ϑέ, ἐπββίτν δὲ ἃ 

Ἐγισιάοι οτος οὐέταδίο, δὲ δ᾽ 9115 16: πους. δὲ 6 ϑυΐνοιο᾽ β βονίαπι 
ῬΌΪΠΙΘΗἾΒ., Οχαβρουδηΐθ -οοποϊ ἐατῖ.- 'ἤδης. γἄδλραιο,. ̓ ΡΌΒΒΠΗ; τάθ86. “ἃ: 
ὑτιοῖἄο. βρίτιία οχογίξῃν, ἀπ ο Πρ. 'Θυσά οἱ Ῥεοτ. ἀρβϑνὴ ομτϑέϊο- 

Πδτ ᾿θαδην [τ - πδην, 86 ἐπδϑὶ ΙὩθοταπέδϑ, 5: οὁ5. δέ. 1βὲα οἴδιβό- 

τἰπξ δάδο, εὖ πὸ Τειρτ αι 5. δον ἐππρέτεξαν, δα ᾿ἰδογαμπέαι: δὲ Βοξ. ἐϊ- 

ΘΕΥΘ ψοἹμῖ ἱπαυΐθηβ, Ἔπι5565 τ ἄδο, δειάδα δυξοιν δ έαῖτα. δρ- 
ΒΘΙἸαν!έ, φαοπίατα “ποάϊουκ. 6δὲ ἔπιον, ἅπε ἃ ὅπ58ὲ τπογοΐαν, 6686 
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Ἰδηῖέα δἰεῖ, οὐ ἔρβα οχάπραΐαν, οαπὶ γο τὸ Ἰοφασπέατ, διὰξ οποίεαῃ!,. 
Οϑοϊέξατ 6 δυΐθαι αἰοῖε Ηϊρροοταῦοβ, ργορίοι οὐἶβ᾽ ἀρουομοιι, 
ξϊαοσ 6βὲ δηΐμι ΑἸοχαπάτνίποταπι οοππιδίαἋο, βυθάϊ Ηἱρροοτζαίος, 

Ηος δπΐοδιν 1π ἸΔΡοτ ο 515 ἔοθυθαβ. ΙΔθῸΥ γοτο ἀπρΙοχ. δαί, 
ΔΙῸ βροπίθ ὥάβοθηβ, αποπιδάμπηοάθππι :ρ56 4101 ἀϊχὶ!ξ Ἰαθότος 
ΒΡΟῺ ΕἸΠῚ ΠΟΥ Ὸ5 πη 41 οδηΐ, δ]06ν 80 οχίετηδ οαῦβα. 41} Βροῃ- 

εἴη 6ϑέ,. ἐπβδῖτη. πο χηονοί: 4ασπιδάτηοάιπη ἐδβίαξιν. ΔΙ Θ πα. 

6666. ὁπΐμη 14 ἀπαπδπι 1π ΟΡ ΟΡΙθιι5. ἀΓΕΪΒ. πιθάϊοδς σίβιιμι οϑέ, βοὰ 
ἃ Ἰλθογα, αἱ ἃΡ. εχίόσπα οᾶτιβα οὁτέυπν ἀποῖέ, ἰα5515 οοποϊίαξυτ: δὲ 

Βοσ δυξ ΡῈ 856, 8πὸ 6χ δοοϊἀθηξ, δὲ πο ΡῈ 86 ρμοίοβὲ 14 Ιἰϑδον ΄ 

-οἴποογοξ φαΐρρο ΠγθοηῸ ἔθιιροτο, δὲ ἔγιρΙαΣ δοσῖβ 1ὴ βρ᾽τδΐι. ἐπ8- 
515. οὐέυτ: δοβίαία ἃ ρυΐνογο, οὕπὶ ΒρΊ τα παϊ ἀτίοτϊα οχαβρουδέυν.. 

ΧΧΥ, Ἠλες δυὲ ργορίον. ἱρβίπβυιοε ΗΙρροογαί5 ἀϊοία, δὲ 
Ῥτορίον δερτοῦῖ. ΘΟΥΡΌΒ, δὺς ῥτορίον ουτγαίθηοπι 1πέ6ΠΠσοπᾶδ βυηΐ,. 

Ῥχγορίον οἷυθ ἀϊοία 4υσηΐδην 1056 ΠΪΒΠ ἀϊοῖε οᾶβα, ΠΕ: 1Π8Π6, 
ἈΪΗ1] οβοϊίαπίον, Ῥτορέον σουριβ ΨΟΓῸ ἸΔΒΟΥΑΠΕΙ5, 404 Π1}}}} 501". 

ἢοοὲ ἴπι ΘΟΥΡΟΤΘ Τογίαϊέίο, Θέ βὶπθ οἂυβα δυϑηϊέ, δίααθ Ἰάθο ποαυς. 

εϑέ ἀεβρίοἰδηδηπι: 4πῖ8 μᾶτνα χηυ]έοίθα. πᾶσα ααδοάσδμι εἰρη ῖ- 

ἢραπί: φυορέοι ουσαίομοπι δΐθμι. οὕ ΠΟ Οροτίθαξ ΟὨΓΔΕΟΠΕΞ 

ξοτίπμηαο. σοπιηέοτο: δέ απᾶ6. ποημμ}} 158 ῥτίναεϊπι γτΠοοίεπέ, 

Ομ πλέον οχπηΐθιιβ Δἀμίθοτο: ἤθάαθ. }1ὰ ρμδοίο βία ϊα 4π86- 
416 σομέθιληογ6. 

ΧΧΥΙ. Νὸβ δὐϊηοποῖ ΗΙρροοταΐεβ, υἢ αυοίΐοθ ροτπιυξαίϊοηοπι 
ἔλοοτα ψοϊυοεῖπηβ, ΘΧΘΙΉΒΡΙ ἰόᾶιβα ἃ ΘὩΠ4ο0 δα ἐτϊσίδυπι, νεῖ 6 

ΦΟΠίΓΑΥΙΟ, τι ἃν ἩΠυνΙῈ δά ἐγεαᾳαοηΐθπι Ἰούϊοπθιη: ν 6] 6 σοπίτα- 
Υἴο, δὺΐξ ἃ" ὀχεγοιἰαίίομα δα οἰμίμῃ, ν6] 6 οοηῃίζατίο, π6 βυρία δὲ 

οοπέ πᾶ ῬΕΓΙΜ ΔΈΟΙ 6 ὉΠ νϑτηυβ: βο ραυδεπι δα] οἰατηι8, 

εἴ «αϊοξοτί ΤΩ ΟΥΡΟΠΔΙΩΊΙΒ, 86 ἄδηπο ῬΘΥΙααξθηιιιδ, ᾳυοπίδιι γορθης-. 

“πᾶ τουΐδίὁ τιδέυτπε ροτίυτθδξ: μπδῦυδ᾽ ἄοηλ δὲ. 80 Θχϑυ οι Πἶϑ. 

ἘΠ οὐἴαπι “παδυοῖ,, 80 ἊΡ οὔο, κι ὀΧοτοῖα, Νϑπηι 8Ὁ σεῖο ἂδᾷ εἐχ- 

: παθηΐοι: παίατα γοχδίυτ. 

ἼΧΧΥΙΙ. βαρτα ἀϊοέυπι ἃ πιοδίβ βῆ, δδο ἴῃ Ῥᾶτί ἀθ ρῥυνδεϊβ 
“ΟΥΡΙ5 ΗἹρροοταύθιι ἀροῦθ, δύαψιιθ 118. 56 8} ὑπὸ δά αἰλυπι ἐγᾶηϑ' 
τ ἔσστο. Νοιῖρα οὔπε ἀδ᾽ ἀρβοθϑβιι, δὲ ἀθ βυβριηῖα δ ΔΙ ΙΡΒ Ῥῖο- 

ἤυνῖο βουοηθη ἔδοοτίς, φαυϊά εροιξαδετῃς 44 ργομιβοηπάυπι 
“ΒΟΡῚΒ ἐπα δαπϑ: ἄδίηδερβ πο6. Ἰἴοεο ἀρ τονυϊρίσηα ρετα Ἰίοναπι 
παρτούίευτ οἱ Ἰπαῦϊθ, ποι βοίαπη ἀἰηίνθιθο αρθβόδοβαμι ἤοτὶ Ρ0586, 
ΘΧΘΡΙ  δθύπα, ἴῃ ἰοίο ἘΡΊΡΟΕΡῚ ὑνουῦμλ ἐὐξαχ ἐπ δἰπραμς. Βιο πηι ἢ 



αὖ ὅθ᾽ ᾿. 
Ῥσὶδθ. τᾶπ παδρίβθίπιο ἃ ΘΟΥ̓ΡΟΤΘ τοῖο τονα]αἰοπθία. [αοϊπιας: ἀξ αὐδύ- 
ὧο ἴῃ Ἰοοῖκ.. Ρϑοίοτῖβ πὴδίοττα φοπεϊποέιτ, ἴπ μϑά!θ8 τόνοι πμῖν.ς 

Θπεπιαάηιούιμπι δὲ ἴῃ 8]Π14π0 ποιάρτο, ρᾶτίξοι δὲ ἴῃ οαρῖξος αὐ 5 

αἷς δηίογίοτα σαρί 5. 40]6δὲ, ἐτδαμόπιοῦ Θασυγβ᾽ξα!5. οδοῖριεῖο 
ΔΡΡΕ απίοβ εἰεοέιαι Τοιπ ον δια, ᾿ἈΈ βὶ ῥοβύοτιοτα ΘΑΡ1Ό15΄ ἀ0] 016, 

γεχϑηΐαν, Δ ΒΔΠΡΊΠΒ ἀϑυπήοί, δοπβίἀογαξο,, 86 ῥτῖπιο. (οίταϑ᾽ οὐτ- 

Ῥοτῖβ Ἰπδηῖ!οης, πο 6 δ8ὲ βϑοίϊοπε νόπδθ αἰεπάπηι ὁρέ:΄ ἀοϊπα θ᾽ ἀὰ 
Ῥᾶγεῖβ Σπαπιοποῖη δοσοάοηάιχη; οἵ ἈΠΈΘΓΙΟΥ νοηδ, ἀπᾶ6 δ5ξ ἴῃ 
χηράϊα τοηΐς, ᾿πεϊδοπαα, ΠΟΙ Π1ΠΠ1 νόπδπι απο, ἔροπΕῖς. 668 }- 

ἄυτη. οἷὰβ τϑουαἀϊποπι βοοαπόδηι ὦ δΕ86 δηϑαοτιπέ: νεται ΠΗ 

Βαασα ἀπθῖο Γα!Πππέυτ, φιοπίαδι Βδϑρίαβ δὲ πᾶπο ΡΠ αδ᾽ βοάν. 
τπῖ5. Επ «αοπιδἀνιδάμπι 1 ἴπ΄ δηδίοιϊα ἀδεϊἀταν!πυυὰ ᾿ἀπα6 ψοπδὸ ἃ 

Ἐδαοῖθαβ. οἵ ΒΟΔΡΌΠ8 δα οαρας ἀβοεήδυηὲ: απδτάπι Ὑπ8᾽ δᾶ Ἴτοῦ- 

"ἴεμι ροσνθηῖέ, δ᾽ απο ἐουάπααιτος 6556. αὐπίόπος, δ τ δὲ. ιυΐας 

ΘῈ Βοπίθηνα. Ἐς 5. ΜΕΘ ΕΤΣ 5 

ΟΧΧΥΠΙ. Ησο. ἘῸ ἘΠ τὺ ς ἘΠΕῚ ἱπαμΐοῃο ἀπ δπι- 
ἂς Ἐπροέϑεςς φοπϑίΦεταπᾶθα. 14. “οδέ, τηϑέοτίδδ ἐγ ηβηνα α 0168; 

8η. 6 ἴδοοτθ ἴῃ Ἰίθποπι, ψοὶ 6 δοῃίτατίο. ἤδπε. Νοηπυ]Π, μᾶπὸ 
Ῥϑτύθιη δὲ βξυρογῖπβ ἀϊοίδην εἶδ. ϑρατταπξ,  ΘΡΟΥΈΘΓΘ, ῬΘΥΠΗΙΔΈΘΠΘΚ 

χηϑίενϊαθ Ἱπέπιοτὶ, ἀυδ6 ἃ. 1166, ὅπ ἴδοοτα βδπέ: δὲ ἃ. ἴδροτιθ. ἴπ, 
Δδηθαι, δαξ. ἃ 116π6 ἴῃ Ἴδουν ἀοβίηδπέ, αποά δε, ἀΠΠΠ οἾΤπ|5. οϑέ, 

δὲ ππόύθιμι. οἐποῖ: ϑεανίουθηι,, τ οΥμηι. πὶ πίτοσαθ δηϊπιδάνευθοο 

φοηνθηϊέ, ἀππῃ 84 τέο] 98 δυτταξ, πϑαξοτία,. ΔΡΒΟΘ βύιβ6τ|6 ἐ εἰβοίδε, 

ΘΠ. ΡΟΣ ΒΘ ΘΌΤΗΪΆ.. 6. ΒΆΤΊΡ5. προ μ θῶ Πηϊδίιν,. δ ΡῈ. ἢ Ἰοα 

φορίοβδιηῃ. οι 55] ΘΉ ΘΙη, Ῥ6Υ Ἔχδορίζοποβ σοῖο πιϑιμρτοτίπῃ, ἃ πιᾶ- 
οἴ οτῖα, Θσσαρ ΟΠ 65 Ἰπέθ!Πρῖέ.. Ζέδγαπι. 84 4Δ1π4 Ῥταθοερένμη -ἐτᾶπ- 

Εἷς ἩΗϊρροοτγαΐοβ,. ἂαΌ ἀ6. τονυϊδίοιο,: ταῦτ. δρεπάπμ. - ΠΟΚ. Ἰπβίσιπε, 

Ἰηαπίοηβ, 51. δά ψτϊποΐροιι. μβαγίοιῃ τμδέοτιδ. ἜΠπδε,. «ἃ. 

Θοη τ αΥ α τα Ἰο ιν τον! ]οη 4. : 680: 51 δᾶ. ἸξποθΊιοτο, 
ἔπη δὲ ἐπ απο 4π6. τηδέοτίδηι 1110. πᾶ ρῖβ, 0 6 Ἐξ 68. αι, 5 

ἃ Ἰίοπθ. δή ρυυδέυν δυπποῦ αἱ 84 Πδγοβ. δβοοπάδέ, ποαὰθ, ΞΔ ηρΊΣ18, 

πε Θοηνθηῖξ, οἰππάδίητν, ἴσπο. πιδέοτῖα ἅΠπῸ. ἀνογέδίυν,. δὸ ἔονγα- 
“Μιθηΐο νοπ8 βουϊδέυτ, δηξ. πιο! οδιηθη ες, δου θη5. ἀπε, :ουξα. ο6ο- 

τῖθυδ,. δὲ 41115. τοπιϑάϊβ, γοπδθ. Ὡρουδμέῃγ.,.. ΠΘ6116: ΒΘ Πρ 61. Ὁ 
81} γμυίαπί, ἔοιτο. υροηάυχπ. δέ, πὸ μύξα εἰ" ἴπ. ἔοθινῖπϑ, πιδίδυϊα 

ἀοοτβιην: ρμοίδέ,,, ἔπη. ἔοττθο Σηβέτιμηδηΐο. υἱῖ. ποι ροδδυμπιιβ,: 5οα 
δίνη ὅδ. πιδίογια ὁδέ, διι8. δἰ τκ εβείθβλημήα τοι 5 δουξ5 

᾿ΥΔΒΆ. Ρϑίοξαοίοπία, : 

ἜΧΧΙΧ, Τυβοότουϊα 8 βεπ 80 ̓ ἀπογαπέν, ̓ πμίσαν! ἴμ58. ἐπ: ἴη- 

ἘΠ ΘΆΤΠ Θ᾽ Ρτοτιπηραηέ, εἰπηάπὸ ὀχόσυνε: δέ Ῥυβέαθ δ. ξοῖδιν εἰ- 
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ἔθ ἰαθάσηί, ΟΣ ἐγεαπδηΐοῦ.. ἔα Ρ τοι α Ρυβέαϊαο, οἱ Ῥυβύαϊδς 
τὰθογοι]α ἀθυθῖνο ᾿“πομιϊ δ πέμ. 5οα ΡοΣ δὰ νεγθὰ αυϊά. βἰρῃϊἤοανο 
γα. Ηἱρροογαίοϑῦ ἂ ΓΟ ΒΆ6068 ἀϊοέαπι. 6βέ,. ἐὰθογουϊα δας ἴῃ ἢ 

δοιυξαῃι, ΒΌΤΡΟΡΘ, ἃ δ ἴῃ. Ἰδέσμα οχίθηι. ιος ̓ΔΗρΙ ο τοῖα, Ἰοσαμπη΄ ὁ6- 

ΘΌρΑΓΟ. Ἔσο ἴῃ δοίθπ τοΠ]ππέυγ, χηδίογίδχα σα! ἄδην ἰοπυριηαο 

80 γίγμιπι Ἀτμἐξαΐοπι Βἰσηηοδηΐ, Ι Ιαίϊοτθιν βάθπι ἐθηδδηξ, 

πιρξοσίατι, ἔγιοἀαπι: εἰ: ὉΓΆβδθτα, ὙἸν πη 616 ἐπι οΠΠΠξδέοπι ἱπάϊοδηξ, 

᾿Ἰά ρϑημβ ϑαΐεπι. Ρυβέυϊαο Ῥίοχιμηψαθ Ἰδία 6 Βεπεχαπία, 60 ὁ" δυ- 
ΧΠΟΤῚΒ ἔγίριιβ. Ῥτατιέα νασδηΐ,- αποά αἰ βου αι. ΒΙΘΉΠΠ) 65, - ΟἸΠπ 
ΕΠ ΡΟΤῚΒ ἀϊπειτηϊξαξοπι ΓΝ ΘΑΓΠΠ: πιδέυταίίοηθιι τϑαυΐτὶ οβέθη δέ, 

Ῥτοβαδίίοποπι. πύρα. βιΐαβορ, ἀτοία. Ῥ6Γ. Βἰβέοχίφην ἔδοίέ, Ναχταὲ 

δπΐπὶ φιοπύσπι, πομλὶηα, ΝΠΠόΠρια, ἔαΐβθθ,, ΟΕ Ἰπέπηα σοτροτῖς 
ΘΧΟΥΘΙΠΙΘΠΊΙΒ. γαρρθαπξ, βοῇ, ουεῖ5. βοσάϊθι, βοαΐεθαί, Επ 4αοπϊδπὶ 

ἀρυά. Ἰσπρῖῃ ἰδρυΐξ, πιδίοτϊα, οἴακα Ταϊε: ἀπᾶθ σαπὰ ἔνι οὐδ᾽ οϑβϑί, 

Ιδέα ἑυβογοια ΘΙ ΘΓ βουαηΐ, ΘΙΠΊΓ6. ΒΘ ΨΟΠ ει5 πΪΜ] ΌΧΙ μοὲ- 

ΘΟρΙ556 ἀἸο, διεᾷ αὐἱᾷ δπὲ Βοοΐ ὁ Ηἱρροδγαίες, Ἠπ πὶ ἔπ ΘΌΠι 

γοιιοτα ὁδόν ιβει. ἂπ Ἰρβοιάδε Ξἰδὶ ἱπητοϊβϑῖδ ἢ ἕδποος ἀἸσ εἶα γο- 
ταϊξατν Ια} 14. γοτὸ πεσδηάππι δθὲ. (ὐυ εἴσο, Ἔδέ,᾿ φιοά Ὁ 
ἩΙρΡούγαίε ἀϊοι ταν ἢ ἰρϑυτα πὸς Εἰ ἀΐσετα Ῥαξαΐο; Ξουποπδην ἠϊ6-᾿ 
εἰοάο᾽ ἱπάϊσετό. Μούμοάυθ᾽ ἀαξοτι Βυϊαιϑιηθαϊ 68ὲ: ορὰβ εϑὲ ἕξ, 

(παῖ. ἤπ' δερτοίδη (δ Ἐχριοτάτα, πῦπν ἐδέμ πὲ ΘΟΥΡτα δῇ 5 ροτἢ- 

οἴδ5 ΒοΙαπι Ἔχογθιη πεῖς. δριππ δὲ: πᾶπὶ 51 Ἑούαῆν ΘΟΤΡῸΒ, ἔθη Ῥατ-: 

φαθθηδ “ἀπ γεπᾶθ᾽ ΒΘΟΕΙΟΠΘ αξεπάϊμῃ δβέτ᾽ Ῥαγσ ΔΕ ο᾽ γΕΣῸ Ρ6Ὶ 88- 

Ῥδτϊονᾶ “ἀπ᾽ ΡΙδταύναπθ᾽ ῥ6ῖ Ἰηΐοείοτα ἔδοϊθπᾶδ ὁπ: ῬῸΣ βιυρεγίοστα 

«αἰ Δότε, ΡῈ γοϊαϊξαμι,, δια νΠΈΓΊΟΙΠ1  ΟϑΒὍΝιπι πὐπῆοτο ἀθαηααξ: 
ἝΩ, 10 ΟΒΕΡη ἃ. πδδίονο» Εἰπτ τορ δία, βδὲῖ πίοταβ βάτίοβ δἀποιθ, 

ὍὌΠδΝ 1 ἐδ σία, ἢ 66’ ἀυϊἀφααδε, Ῥτοΐμοτις, δα ἸοοΆ11 γοσαέα αὐχηα 
ἐγαπβιβῖα,. ᾿υδ!ς δξξ οἹοιηη. 1] οι, δον ὁπαπνᾶδιη δ! ἐπιπι, δέ 

ἀπ᾿ Ἔ ΠΗ 6. ΘαΠ τας δἸδυτή. βοβ ρεππαήι Ῥυτραϊ ον οἵ σους 

τα ΄ {ΠΕ νοέο μάδο ἀμ θιῖ5; δὲ τὲ ποῆ Ῥτοοόββοεες, ἰηλπτο 
ῥοἠέτα ἃ Ἰϑοάϊη" Πιϊοτδτη Ὁ ΤΠ ποοδονῖβ. ἔπ φαῖθαβ ἀταπέ 

ἐυδδβουϊα; ππεάας ἐσέυτη ΘΟ ΡύΑ᾽ ρτανϊ υυόνθας τόζογέαας Ταοτϊέ, 

ῥυτὰ νόει τον όπ" πη βαδῦ, Ὠδαῖιθ, ἐὰβ ᾿δτδ θη δς απ εαβ, 
Ἃπ86 ἀπ εὐτάιο ΡαεΡα5 περ  ἀἩ ἘΠ] ὁὀηνδηϊαη Ἠδίμιθ ΘΠΙα᾿ ῥτο- 

βοϊεῖ, 58 σοηξία, ποξανοα Π  εθϑς Τδοῖτοο᾽ αἰκῖε ΕΠ ρροὐταίεβ ν0- 
τι Ῥέα 1811 Ῥτδάξέγα πε Ἴρτεαν αὐ’ ὁ αειδη θη: ἀοοογεί; Ἰπ4υ16, 
Ἵπ᾿ π18. νεϊ τὴ οἠ ογ΄ φα ῥά ὁ ΠΟ πδ΄ ἀξεπδυχη: ὁ “816 πιΟΥ αὐτο 
Ἐγάδαξην, δὲ πός ἡπηεδαξ ἱπᾳάϊδηβ: δὲ νοὐπἐ ἐπ ΠῚ Ἔ Ῥτοδε- 
ταί, βοά Ἔχοοϊο ασεῖο. εἴ Ρὲῦ δὃχ Ρταοροσιοπειὰ Ὁ ἀκ οὐ 

ἴῃ δτδρσο: ἔοΥθῸ ἐξεπυρέᾳ», νου θαι οα] δος οἠΐα, "δὲ οὐζαίῖο- 

Ὠΐβ αἰσηξποαγῖι.. ἭΝ ἘΣ αἰ μαἶθ, -ΟΆ]οΥς Φαθοχοι!α ὁχοϊέαηέξαν :, [ἢ ἐν 



εἝὮ- 
ὃν τυϊέα ΠΟ τότ πὲ ρϑείοξξα, ἠπδίδεϊδει ̓ ἀἰβοϊβῖο," 86 τὸς 

{λέϊο. ΟΑἄιδοῖε, ἀπέόπι πος ̓ νογθαπ Ραΐο, ̓ φιίοπίαπι βετ ἣ ΤΊ ΟἿ 

πἰεξοτίάπι. Ἔος π᾿ Ὠιοιητίαιη τανόδδξ, ᾿αὐάα, ἀρβοη ΠΌΠ᾽ ̓αϊάοτιε: ; 

8 418 τοῖος Μιαρῦ ΕῈ τε ποθ ̓Ρτορέοτοα ὨΘΠ΄ ἀϑϑονου δῆ, 

Ἴχχχ. πε τ πὶ, ἀ6᾽ οἰμιανθοοθα διε ε ππρρθερμιου;" εἰδ᾽ Ἰοφύεηβ; 
δᾶ ϑοοτυπὴ ̓ δεδοάο Ἰρειαϊαιθ, ἀδὲ πρδ Πα: αὐξβεαϊς αὐεοεθει Ἰαμδ63 

᾿ταπίειν. ἰηνθηῖο; 86 ΒΕΔ ΕΠ πὶ αἰξουπϑούταίη, το ϑἴαπν" ἀἀπῖδέο, ὍΔ Π: 

ἀἴϊογοιῃ νἀ θοόξ, δοὸ δσοϊοτοιο: αὐδὰ δ1 ̓ἀθεφοβδιπη ἀἰςδυϑεῖς, Βέπο 

δϑέ: “αἱ 51 ἀϊεουάπουϊθπι πεπίο τάπης ἜΗΙ ̓ Ῥτοίθοῖε, ᾿ἀέοτα τη: πϑειι- 

τᾶτας ἰυλϊξαπο ορβ το λας ἐν ταρεενι ἀτή" ὀὐάθοῦο ̓αδηϊοῦ. εὐ 8 

ὃ ἔς ἀΠδέεπε, οἷ" δεῖν αὐ 

ΓΟ 
ἧ ῥπαϑαλόϊοκευ διάδοπον, 

. ΤΊΒ. ᾿ψιδὸ 51 μλμοοἤ Τυσγι, ἐὺ ἀαπᾶδ' τάς 
ΘΟΠΒΡ ΞΒΑ ΘΕΙ͂Ν, -οδνόπαθπηι δυῖέ, ἢδ. Ῥαδυϊξας δργαδέ ἴ 

Τα ἐξουίδο' ὁσπόδοο ῥ οπ ρθε: : 

Ῥουϊη4δ δ Βδνναδ᾽ Ἴσπῖ5 ἃ ἕὔϊπο, ΒΌ ο ὁ {1 ᾿ βἴνϑ δα τόθ" ̓ πδεῦγα: : 

Ἰοιὰ ῬΤΌΡΤΙΘ; βῖνὸ ἀπαιν ΔΠ|ᾶ τ ΡΟ ΕΠΈϊατΙ ΘαΙόσδ. ̓ἀαξισαπ, ἽΣ πε, 

5 απο ξδηβόμη  ΔοοΙρεῦδ᾽ γ οὐ 

ξογίδιυ οδοπἀοεῖπνας, ἕπτ ροες ἰραγταϑιτεῖν, τὰ δα τίς δοποιδδοξθ 

ὁροτίοι: Αὐποοῖτοθ,. δέ ῬεΥβδορο΄ ̓ ΒΌΠΙΟ. ἀάϊρέ ἀΙοατ; “δὲ εν δόμα ΄ 

81Π|5, ᾽ξ τδέυτεσοδί αὐξοπιιδξιύταυίδ Ἱπαίοσίό:, ἐἐοπνδηδέαιο, τῇ ἃ δ 15, 

5ὶ ψοίβα δεῖ δάερδ: ἀπο δι τ ̓ἀὐα δαῖτα, ΐ 

᾿ς πό6 ποὸη δέ ἑο πάρι Ὁ ἀμ οταπατ᾽ Ῥεαδατειίε ὅξι, - 14’ δυξεϊὴ ὁπϑ8 
ψέγυπη : ὁπιρίθεθ, Πααδέ, δὲ ὀχρδε δ βεῖα, ᾿ἀεοϊάτάξ: ΄ὐδηδοφυδοιπὶ 

. Ἐπαρίτίοι: γοῦδε τϑάϊοὶ Ἰητελά απ οὐδολοδα, Τὴξετσ αι η, Ἑἠοθᾶ [ὰ- 

εατπὰ αἰππέιν; Βτάαϊδεν ἀἰβοαίόγό ν Ἰεπ ον, Ὅτάεϊ ξατίπᾶδι, ̓ἀδ 61: 

Ῥἱαπέ; ᾿ταπδυδτα ἀροιοτοϑηίοιί, ἀϊδοῖρδηΐοπι, 86 Ψίπι" Ἑερατραπαϊ ᾿Ξ 

ῬοβδΙ ἀοηέδπι: " Αἴ δοποοαιίοτο: ΘΟΡΙΊΘΩΤΕ ΝΣ εγἰοόδην, ̓ δαρῖππο: αὐἱρΡο 

088 ἐδηδοίίον Δ  δορθθ αι, ᾿δἰατίδ μἰμαθοίαπα!ϊ" Ῥοξεπέίατν “μάρεδς, ; 

ποπηθσησαδαι, ἀπύδτι δὲ οὔπι' δὰ βδ] οἷν Ῥδεϊηϊβοθπε, ξ΄ εοταΐῃ, ἀῶ 
ΘΧ 1501 δυπέ, αι πδκ Ἰρποταπες ἄς ἍΠῸ φυσδ δδοτοίαπέο, 8Ὁ- 

ΒΟΘΒΒΤΙΙΙ Ἰηνδη, εἴ ἔτ η Εἰ5 ἀϑπν [υ1;- ΒΘ ΟΙ ἊΡ τ] 118 ἠϊδα!- 

οαϊηδηξῖς αὐδηδυϊὴ δϑξ, ἀδιπθοΡ5 δα Πα" ἘΠ ΟΗΠΕΤΕ Ἰρίξαν, 

ἰδουπεοτία δάμίρο!, δὲ ΤΠ 8} ῥτοϊδοίυτη δβέ; ᾿ΡΕΧΙ ρΙ αβεῖοῖς ἘΠῚ 

δπν, τοι] τΐήτ5 Ἰθουθαβ ουὐτγαξα θ᾽, ἐδ; οππὶ δὲ τηδέυτδιϊοπδι 

ΕΤΙΣ Ρθτνθμοεῖῦ, τῆξτα πδος πρτὸν οἴτοα ᾿δαξιτι βαριέο, οδοτέαβ. 6ϑέ, 

δίαμο σαηρτᾶοηᾶ. Τησ ἐὰ ἔουτ τι ΔΟδΙΡΙΘΠκ ταῦ 5 ἵπ Ι0ο15. ἅἘ 

οΠἸοῦ ιν. ἴ δεέεήυδηπς ΄᾿ 
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18. φοποί ἀϊο,. «π|ρ πιοριθταπι οἰ υτα, Παρ θη 5. βρίγαπιοπέα τραἰουίαμν.ς 
φ)ϊ1οἰαὲ, κὰ αὐοῦ Ηἱρροογαίθϑ γο]υΐέ, οὐπὶ, ἀϊχὶε Α Ρ τΊΓ 6. 

ΧΧΧΙ. Ῥοπῦο. ἄθ τονυβίομα βουπιοποπὶι ἀρουθάϊμιτ, Π6 μοο 
ἃ ποΡὶα ἢ 1η ἙΡτο ἄς ΟΔΙΙΒῚΒ δοέαπι δϑὲ: δίψιθ. ᾿ΐοσυπι παΐπβοθ γοὶ 

.χηοηίϊοηοιι ἴδοοσα Οριβ 68 ἤξασυθ: πονββ8, ἄθροπειβ 1π οοιπὶ 

τηΔρ:!0. ΔΠΟΊ]Ο ἔοταιμαπ 6888. απο ἀπλβι8 δ οδιι5ῖ5 ἃ πδίιγα 

Σαοίαμι δαϊεῖ δυξ βογάμιη" 6 το ὦ Πυδηΐίατμη δἰ Ἰοϊοπάδταπι, δὰΐ 

ἀρϑέτιβ. Θοσ ΡΥ. γϑηι! απ 41. 14 ἔοτάπιθπ οαταποα!α. φαδοάδηι παίι- 
σαΠίοτ. οοπέθοίε, ἴδος. δἀεποία. πιστθαπι ρατίξ,  {πιθπ δμοδη Πα 

Οταροῖ: πουϊπδηέ, ἀἰπαϊηπέα δ αχίοποπι οἰσηϊί, τοῖς δυΐοιι, ἴλο- 

ἔμπι 6586 πποῦρυμπ, 4 ἜΠγ85. νοσαίαγ, 9 (πιθ. πυπηϊατέ85 μ6 6 

οουΐος οἴη τίυν ἰρβέααα ΠρρΙ απ, δυδ Θογπ 641 1πι} 601 ΕΠ] δ 

εἰποιυπέυτ., ἘΠ. παῖε Ηϊρροοταίοβ. ἔυπὸ δα ἔδποοβ γονὰ]}- ͵ 
βίοηα πέοπᾶυτη α5ς,., Ἔνδἀϊξαμ), πε δαΐοπὶ ἴῃ ΠΡΤῚΒ ἀπαίομις 

εἶδ, τη ϑδέμπῃ ἅΠπ πὶ, 401. 1η- Δῃσυΐο 6βέ, δοῦϊο, ρμαϊαΐο, δὲ πεῖρα 

6556, Θοιατηπηθῖι.. ΕΦ Π06΄ ἴῃ 1118 ραΐεῖ, «αὶ οου]ο5 ΘΟΙγτῖο 46: 
Ἡθαΐος Βαθοηξοβ,, οἷιβ μαγεϊοα απ ΟΧριιπηέ, 486 ῬΥΙΟ Ρ6Ὶ ἴοτὰτ 

τήθη. ΠπῸπ 1π μαϊδίμθμι, ἀοίπᾷο. 1π ἔλιιοα5. ἀδβοθηάίε, Ὠ1οἱέ δηΐμ,, 

Θροχέρε πιδέοτίδη τονοοᾶτο ροΥ Θαΐαπι 1ΠΠ πὰ 1π ἴδπ- ὦ 
665... Αἴ. φυϊά 65: ἢοο φυοά Ρτδθοῖρῖς Ἡϊρροογαίεβ σϑυθί σα 511 
ὁεὲ χιδίογίαιη 6 σᾶνυπι 1Ππ| τῃ ἔχπσοβῦ ποπηθ. 51 δά ἔδυθοβ 
ἀποοίοτ, οὐ: δά: συξίυν ροτναπίθοἑ τηοχ. οἵ δὰ ρϑοΐαβ ἀο!αθοίατ, 
βέαις 18. ἀοίθυίοτοα Θαδιι8 ΘΥθΒΊΘπ 7. βοτιη ἔθη 5. ΕρῸ “84 οου]οβ 

᾿ιαβιοτθπι ΘΟΠΗπΟΤΟ; δὶ αυϊάθπι, οομ]π5. μϑοίοτξ οομηραταΐα5, ταῦέο 
Ἰρθ θη π|5. πιϑιαθσιπι «οδί, Θυϊά. ἰσίφην, ἐδοϊυαπάυ} οθροπᾶθό. 
14 δοοτα. οροτίεγο, “Α: χϑίχδοίϊοπμθ δὲ ἕδλιθαβ τ οοηνοηΐέ: 4υθ4᾽ 

51. ἤοπὶ οομνρηῖέ, 80 ἤδο, γονιβίοπο δρβεϊποπάπῃι, οὐ 81115. πίθπ 
ἄυσμ, Ἐπ δ 1 ὀτποέβεϊο δοπξοτέ, ὀγαοέδο πο φυϊάδχῃ, Βρ11ς 
{ΠῚ ΠΤ μαβεπέοβ. “ορδῃύ, μγο δ οη αν ἱπάς βυπθηίοα, φυσᾷ 

δτῃοίθηθο: 5ΔΙ5ιρί ποι μογοΙρί μηδ: Πδπὶ Β8]5ισ0. οἱ Βυμηοτομι παρ ϑέ 
οὐ, βρίτάξαπι,, Θυϊάδπι, ἀϊοιης, βο]απι πυπιοτθοι: αυϊάδιη, περί τίει 

ΦΧΡΟΪβιοη θαι, Τα πέαχῃ,: τ : ἘΠ᾿ ᾿οο. δμέ ἴῃ ἰοέο ΟΟΥΡΟΙΘ. οϑέ. δὺυΐ πη 
μᾶτερ, δα ᾿η ἔου 5, ΒΕ “πης. Ρ6. οἰ γβέογθημ Ὠέγαμι, δυὲ δυο 
᾿ναϊαιβπιράϊ Πα οπέοπι Πδέα5. οὐποίπνις.. ἀπε βαρονῖαα, “δὲ ἕπῃ Ρ6Γ 
οἶρο5, δὰ} μού η 685, ἀ4 “ᾳ»γαρβέδμνιβ, Ἰοίταν βῖο. δηϊθθηάπην οϑζοὺ 
Νρῖαι ΡΙετυπι απ ΡΘΓ. βου θη θη ον οὶ ναβ6 ΔΕΡΒΕΙ οχὶϑ 1 οὔ οἷ" 

ΕΣ φυϊάθπι ἃ} 1056. τπροίθ δηρτδίο βρίτίέασ. ἴῃ Ῥδοίπιϑ. αὐ ἃ- 
ΡῈ ψῖχ. σοοίτ θη ΘΧχοῖίδε,, αὖ Ἰρβῦμι ἴῃ ΟΧ] δ] αἴλοπμοιν οοηνοτίαί, 

τ Αααρ 510. 156 ΘΟΙ οβεῖπι, ἐγ ποδί, Ῥόυβᾶορο. δαΐθμν 05. ἴα αἴδο- 
οἴοβ. δά ονποίδπάσπι ἐπ}}6 11 1πν118, 51. χ) τ ΒΟΏ} 05. ἀπὲ οοδίομ Ἰρορίοβ 
ῬουίνἸοδίνυβ, ἀύσιιθ. ἀϊϑ θη ηγ}8, 



ΚΝ ΧΊΗ. Σηνοηξέ μ]εταιιαθο ἘΙρρσοταξοβ πίδεογίαπι φογτροχίθύπ. 
ποςεπέεμις 564. ποππιπαιδπι δὲ 5018 "Ση οι ρογῖθ 9 [δ οαϊξ, ποπηπη- 

πϑῖὶ δξ βόα ππιλέοτία όχι Ροβὲ ᾿πδίογίατ. ὁπιηΐηο Ἰηξαπιρα-- 

τίοβ βοαϊέάτ. ἐάοῖτοο οὐ Ἡρροοταίος. Ἰόπσυση ἀθ τήδέουϊα. βὺ- 

πιοπόπε. δοῖέ, ΟἸαΔΡΤορίο δὲ πος Ἰοθοι δ ἴρβ5α ἄροτα ῥτοροϑιῖέ,. 
118 Ἰπ 4 Π 1608. Τταπείξυβ᾽ "Ῥδεδξαοἴοϑ. 556 ὁμοτγέοί. Τταπδῖς. 

ἐὰ5. δΐοιη: παίαΡδ 65. τη ΘΔ ΠΝ ρΡ6 8, τὸ παῖοβ, αἴνυμι: αὐϊπᾶττα 

νϑβοῦϊα: π06 68. 16}, αποά πίον σθῆθϑ. δὲ ψοϑιοδιὴ. ἀἰτίρίεατ:. ἜΣ 

τοι 4π05 ΟοοΙ] 05 τηθϑίιβ. μᾶ6 6 ομπηϊα ἐγτδηβίέιβ νοοῖ. Θποπιδῆ-. 
πιοάυτ δἕ ἴῃ ἐχίοτϊοσῖθιιβ, ἴῃ ἀτρῖραθ, γ᾽ ἀοΠ1οοξ, βπέὲ ̓ 'δαοίας. δὲ 

ποτάσα, ̓ ααΐδαιι Β|η. ΡΘΕ, ΤΡ Ὶ85 Ρυύραπιεπία ἀδίετοπέδε:. Ρτὸ: 

Ῥίοτθα. Γ 1ρ58 ποτρὶς ψᾶραΐ, δὲ 51 Βαϊικτησα ἐαηϑτέις ὁδοϊαόδῃ- 

ἐὰν, μύτραμιοπἕα τῇ ὑτῦ6 τοιπδποπέ, ᾿Ῥυϊπεάίποιπααιο, δὲ 6Χ γΡαΐτο: 

ἄϊπε ἀπότροβ. “Ῥαγίαπε., μδυα Βθοιβ οἵ 1η ὨΟΒΙΤΟ ΘΌΤΡΟΓΘ ᾿ηνθηϊγθ. 

Ἰθοί Θυδῶν ὉΡ᾽ Το Ἡ!ρροογαΐοβ. πραρπαᾶπι, πδίατ ΠΠ]τ5 ἘΠ ΠΥ Π 111] 

δυταηεϊς. ἀπ σοηξίαπω Δα 16 ὲ ἀΐξαιδ οταϊηδέα. ΡῬτοοοάϊε, πο ΠΗ αεῖα. 

τ θἴηδπι εἰ αν. οἴη, Θδτδθυῖιτι 516 ἰού 5 σΟτροτῖς τῇ θπὶ- 

Ῥτοταπι. πολ Ἰϑοιταῦτα, 1ᾷθ0. ἃ μοτῖβθαβ. ἰποορῖέ, 4086. ΘοΓΘΡσΙ Ῥαγ- 

ξαιοτῖα, τα ποτὰ βυηΐ, αιιοπιδ ἀτποάπιπι. δὲ ἸΘΟΙΠΟΤῚΒ ΤΘΠ6Β,. ψοβίοδ, δὲ 

εἴα Θοῖνῖςχ. ἔξαπι ΔΙ παῖ, πο Βεἴη 8, ΕῚ ΘΟΥΊΤΩ 086 ἴῃ Ῥϑόΐξοτο 60ῃ- 

εἰποπέιτ, ἌΒΡΟΓα, δ Τοτῖα., οὲ μυϊπποπθτας. φαντίαίο5. φαοπιδἀπιοάυτη. 

εἴ 1π᾿ ἑοΐο. ΘΟτρΟτο τηθϑίι5 οθοιπεῖ. Θυοοῖτοι ἰηαυῖ Ἡ!ρροογάξες, 

Βοος δἀΐξηξ, πος εξ 8 πδίυγα. ξαοίαϑ νἱδ 5 ̓ μαίεοίδοοιθ. ΟΡῸΒ ᾿οβὲ δέ, 

Θυοχιοᾶο οροτίέξ, ᾿αἸοῖέ, τὰ ἐδὲ βϑοαπάμπι, τποάιπη οοἠργαθηίοπι, 

δα ῬδῪ αἰνιμη ἘΘΠδδέ, αὐξ ΒΕΥ νίδιν, 4086 ἼΩΕΥ Υ6Π68, δὲ ψεϑ:- 

Ὀδλῶ Ροβιέα οϑέ, δι Ῥον βυδοτοβ, ἴΠῈ 60 πνϑηϊί, ἀϊεῖς, φιδεὶ ἀτ- 

δέ, οροτίεξς 65. ἴῃ Δροιϊοπάο. τί οὔτα,. ϑυ: Ῥοΐ Ρατραίοτία,, ̓ ϑυΐ 

Ῥῖ οἶθοβ, δὺξ μοῦ 14 ρϑπαβ. 8116. ̓ Αροτῖτο δα θην Ἡ!ρροογδέοβ, 

ἀϊοιξ, ποπ ἔεττο βοῖπαϊ ναβοιϊα, δἕ ΘΟ, βοᾷ δυξ ῬοΥ ἡδίστη, 

δαΐ μὲῖ ἀγέθπν. ρ58 τηδηϊδέοπι (πϑππαπι, δὲ οχίέαπι ΠάθοΥΘ οροτ- 

ὑοί. βδτ Θ πα] 1, 1πέθΠΠ1σὴε ααδηδο δαπι ταϊίοηθ Δρουππέυν νίαθ δὲς 

ἢ πιδίοτῖαθ ἀορυϊβῖο, υὐ π᾿ ΑΡΠοτίβυνβ, Β΄ δοάθπν ἐγαδίσιην Γαϊέ, 
5υ απαἸταρυτροπᾶαβαπέ, Ῥηγροηίατ, ργοδοβί, ὁ Ἰου ΣΈ Υ 
ξεγπαπέ, οὔτ αἰχίέ, Θύυδαπάο οροτέεί, πθ8 δἀηιοπεέ, πὸ παίῃ- 

τατη πη ομάτιτ, ροβὲ σοποοοίίζοπομι νἱ Δ οδδξ,. δὲ πῸ}10 Ρδόίο ἀπία. 

ΟἿΣ ἀϊοῖι, Θαδὴ θὰ οροτίος ἀδοοί εὐδουδίξοποιν πόαιδ τοῦτο: 

Χο πδαπ8 ΔΩ] οτθαν ἀπδπν ορότίἐέε, ἤοτὶ ἄσθετθ, ροβέοα 1ά ἀ6- 
ΟἰΆταμΒ Βα 1601, πε ευάοτει; Ναπὶ- ῬῈῚ βυάοῦθβ Ἰπητα οἴ 65. 

δνδουδέϊοποιι Ποτῖ τηϊηῖτιο οσοηνοθηΐ!, πὸ ὉΠ 6 δέφπαθ ᾿ππθ} 6 δἴπει 

οὐδοοέατ: ἱππδέμβ. Θα ον νι ἀοοοι, δὸ νἤξαϊο τ ρττ. ἔρ58 αυϊάδην 

“ οΧοίαβιπι 46 δυδοιίθυδ αὐὐαῖτέ, τὰ γετὸ οὐ 46 γϑπέγθ, 80 818. 88 
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μΝ θυ; αυαθ. ΕἾΝ. ἀοβε πανοεὶβ, πε} Πρίρο,  οταπι 1π' Ῥτὶποῖβῖο 

Βουθηΐβ Εἰχὶς ΗΠρροοταύθβ, αξ ἤατ 65. ϑοϊθη πηι. δὲ δυίθιι ἐρ-. 
Βιιπι παγέτην ἸΠΘΙ} 1586; Ὑ61 απο4 δογ Ρταπι 6. πᾶ5. Ἔχρυχρδίυτ,. 

6] (υἷα παίατα Ῥ6Γ ἰδέα 8 ΘΟΥρα5: οναοιίδξ,. ἀξ Ρ6Ὲ. βδηριη18. εἴζα- 
β᾽όποια, 564 τηθ } 10 658 Ῥγίπιδ οαἰϊπα, “40 Βεουηάα, Π06 δϑί ἤπου. 

ΒΔΠΡΊΠΠ15, ΠΟΙ δῦ ΠΑΙΌΡΕΘ: φορηίία; βοά:ρσίηια: ροὐϊα5.. οὐπιὶ αἸχΙ, 

οἴ Αήτα, 41105 οχιθαε, - ᾿Π06 6 χ]8,. 601 τρότ- δ᾽] ἀολθοίίοπεβ, ᾿ῷ 

ἀχέπμτη, 7 Μαϊαπηίοι δ 18 Ἀοτῖ ΘΟΠΑΠΘνΟΥΘ. 

ὌΧΧΧΙΝ. ᾿Αἀ ἐόπθον καπέρηξίατα (ταπεῖς Ἡϊρροοταίου. ἘῈ πΠν 
4 Ἴη τί ᾿μουίδοιῖ. βαηῦ, «πὰ ἀϊοαξ, ΕΟ ΠἸρτπέ, δαπέ οηΐηι ἡ 

φυδοάδπ: ΤΔ8 18, 4086 τηϑρη8, 6556 ἀβρδοῖι νἱἀεπίυτ, "64 τ ἴρ88 

Ῥαῦγα, 56 ΠῈ: σοηΐγᾷ φιδοάδηι Υ6 νοτὰ ΠΙδΟΉ 8, Βυηΐ, 4ῦ86 ἑαταθης 

εχίσαυς νἱάθητιτ. ξά οἴσο. ἀϊοῖέ ΠῚ Νπι βᾷθρα ϑὰθ ἢ 

δοοιάπηΐ, ἸποΥΡὶ, 4ὰϊ Ἔ ΡΓὰΘ .86 ξοταπέ: ἀπά ταθῖβ 

Βοπιο, ̓ατραξατ, 56 Ῥοτίαα Ἰδείδέυτγ, «ιϊοπίδπι ἔδοῖδπι πᾶ 0 βισπὸ, 

γδοδηίεμῃ Ἰηΐποέυ, δὲ ΤῸ 5. 6586 γα άας. ἀορτεμοπάϊε, ΤΠ 
δοῖοπι βοπᾶπι, εἴ ῬΓΟΒροτᾶ. Ἱπαϊοδῃίθπι ρροῖΠδε.". ἔΐθην βᾶδθροημ- 

͵ΘΤῸ ΟΠ ΓΑΤΊαπ ἐν επὶξ, «οἵ, πλουῖ, «αἱ Ρᾶννι 6586 οΥΘἀπιηέιγ,. 60Π- 

ξανθαηῦ απ πΐοθαι. Εδοῖθηι δηΐπα, ἑαπέμπι δι: ὁ}} ψίσίιπι {πὰ} 6 611- 

ἐαΐδπι, δαΐ οὗ ΠΟ ΠῚ Αἰ ἤιοέαπι οοηϑιίοταί, Νάπι ΘΟΙ]ΟΤΊΙπΣ, 

οανταΐεπι, δὲ βΆΠΌτθπι Ἰπίποίαγ:;. φυοπίαπι παΐέϊνας οα]οῦ 46 Ὀ1Π1Ὲα- 

ἔχ. δϑέ, δὲ ὁ} χ᾽ οοϑ !οῃ θη. ΠΌΠΙΟΤΟΒ θουΐοταπι ἅτιδγιπί. Ἐδοΐδπι. 

ὕετο θοπδμι ἈΡΡ 6, ΠΟ τηΐππ8 ΒΥπιρίοιμαί5 ἀοίοτπιαΐα δέ, 

Ναας δηΐπ) 681, 4186 ὈΤΟΥΒΙΙΒ ΒΥ ΟΙη Δί 5. νασδί, ΡῬτοβαπιιϑ, 

οὐπὶ εὐ τά ςδορῖιβ Ρταθίει: πδίαταμι δγοπίαί, πέροία αυδπᾶο 6 

φοπέγατῖο 86.050 δὲ βιροῦνδομο ΒΠΠΊΟΤΟ ἔδόϊοβ 1η α πΊ6βοϊέ, ἴῃ 

Ῥατνὶβ ΡΕΙ βαρ ψϑῦρὰ ΗΙρροογαίδαβ ἱπηυϊξ τπᾶ]α, 4υδ6. βρθοῖθ 

, Ῥᾶτνα, 'ΒοΩ͂ τὸ ἰρβᾶ ἀπᾶρ πᾷ βυηξ, ἔλοῖοβ ΒΌπδο 5 ὉΠ ΟΔΈΙΟΩΐ ὁ01- 

ἐγητῖα, πξροίο ΠΟΩ, ΘΟΩνΘΠΙΘΙΒ Ροτηϊοϊοϑα ἰρηϊβουξ, 

ΧΧΧν. Ῥὲ δοηΐρσιια «δεῖ, ἃς μὲ βπΠ]υ4ίποι ἀἰοῖ! πος 
ΗΠ ρροογαίθβ. παθιλουῖα θ᾽ ΡΤΟΡ τ 6. ΘΟ ΏΒι]6η5, ἴπαυῖε. ἰσίευν,; Αρπᾶ 
πᾶ ρθη πῖη, δὲ Ἰοοῦτα (50 "16 ο. ταδρΉ τη; - 8810 Δ Θαίσιιπιν ̓  πηδρητιπι; 
δῦ οἰ υβηοῦ!ϊ ΔΙΊ. πη ϑην :Ἰοοιτι Ἰσποτανοῦ Ηρ ροχαύοβ. ροβέθᾶ 
Βα) λέ, αι} 1 πα α] θα, οὐ ΠοηφΦη ΨΕ. ποβοίχοῦ: δαϊθοῖς, Ἀτά πα: 
0. αι ρεγτνδθηϊθηίδ, δας οἷπ5. ἐλοίομι, δαί τούσμν σουθὰβ Αγᾳπαίο 
Βα Παδαμι 6586. βἰσηἠποῦπθ; ἸΔΙΘπιβ. υπο Ἰοφάμπι ἀδοϊαταηβ αἷΐ, 
ΟΧ δβ γουθὶβ 181 τ] αὐΐ5. ἀοααϊτὶ ρο556, οαμν πἰ 81} ὁογεὶ μαβοας 
ἴὰγ, απὸ. Ῥϑοίο ἤοπιο ἰδέθ. δυγίοίποβις ΘνάβουϊΌ, Δ. ῬΤΟΡίον 6 Χ- 
Ῥυϊϑίοοαν βροηύθ πούμιναθ ἐδοίαπν Β116, τυα οἡ 58] πλδπ ΟΕ} πὶ 
ἀφίγιιδα, ἀῃ. Ὁ, ἔ6116ὰ6 νοβίουϊας. οὐεισποίϊοπομν: ἀἢ ῬΤΟΡΙΟΡ 1600 



τ“ ᾿ 
τῖβ ἱπῆαχηπιλέϊοποι;. 5. Ἰσοῖτοο, αὐτιοϊποβυπι ψοσῦξ αἴξ δοτρῸΞ, 

δπξ ο5, ὅπὸ ἔρδυπι σῖτα [6116 Βα αβιπι; οιΐς. ἀΧΟΥ ρ688 Εότοιτα 

ἈΠΗΠ5.5 ἀρυά πλιδρτπι, {]ιθαύχσιμαι, 

ΧΧΧΥ͂Ι. Θυΐδδα, πέτς ἘΠω ἐπ τ ἜΣ τῇ ̓πορίοια 
αυϊδαην, οἴ ΤΊ οποὶ πορέθρ:; ΝΚΥΙ. Ἰορίηγυβ. Αρπά ΤΊπι ἐπεὶ 

Ὡδρέθμι, ἰηξο!Πσοηάππι. ΤΠ ΊπιΘμ6Ὶ ἡθρέθπι πῖσγο ΘΟΙογο ἔμπῖ556: 

51 Ἰοδαμιια, σα ΤΊ ΘΠ 6 ἢ ΘΡΈ8, τα ουρτϑέαμ ἄυμν, ψίται Πδσ 

διξαπέεην ουπ πεορίς ΤΙπιθηοδὶ δέγο Θοῖθτρ ἔπῖθβα ἐϊηοίμπη, [έε- 

τῦιη. (ἰΔΙοπαβ μος Ἰοοο. Αϊοϊξ, π1}}} οοτί! Ηΐπο 6116: ροββ6, 

ἀὐοβιοάο. ἰϑέο ἀρηϊσταίυθ ἔμοτιε: δη. νιάο!!οοέ. 14 ἠδέυταθ ΡῈ 5 

ξαοτϊς, Ὁ. 5σοο δ. οχίμηδ. ἀτδηβθιΐδβο, “8 ΟΡ» 6οτ- 

Ῥοτὶβ παοίυγαμι, ᾳαοά- 1η. πιο οποἸουμ. ἃ ἐροαρείως ΘΟΉΨΟΣΙ- 

ΒΌΠΙ ἔπ τ αἰτοῦ πε Ἐε ΟΣ ρυσοτερ ΞτρθεξΙΣ οἷ τ ἢ 

ΧΆΧΧΥΠ. Νοηπαυπασπᾶπι νῖκ σοπρτηδηΐθιη βουθοη πὶ ΠΟΙ ἴπ’ 
βουιρίοηὶ ἔδοῖ Ηἱρροοταΐεβ, ἅπῆ6 ἐξὲ ἄς πιοτρῖς ρορῃαγιριῖς, 
ΒΙαυΙάοιη ΒοῸ ἴθοο ἰοίία5 οἰνιξαςβ, 0 ὁϊηρη τ θ ὙἹΡῚ δι τητιν 
Ποτῖς ἔλοῖς τπιοπεομοια, Νδιυ Ῥοτιπεμαθ δδέ πτθ5 Αβῖδθ, Τρίτον 
ἀτοῖῦ, ἵπ᾿ 86 Ῥονίηξηο οοἀοπιδέοϑι ἐὐπηοτοα, Θνε ποτ ηέ,. Ἰηβαέίοποϑ,, 

ΒΕΡΙ Δ οηθ5.. “Λοϊιπδνογίοπδυπάαο, δβὲ; Ἴρδυτα ἀϊχῖββθ, οδάδθπιᾶν 

᾿ζοβὸβ “ξυμ τα, ΕΠ ΡΠ Θρπιοπδβ. ἨδΔη 5 ΝΙΠδσιροπας. ξαϊδεεπέ, 

τοτία οἱ βυτς Ἰηνγαβίβδοί: οὐ ἀπᾶθ. ἀϊοία βυπέ Ὁ Ἡϊρροοτδίο, : 

ἈΝ ορῖβ ἀὐέυ Ξαοηΐ, Τίαχαθ οοἀοηιαίοβοβ Ἀρρ6118,΄ τά ἐδέ, 6ὰ- 

τοϊάδ5. Ἰπηαίοποβ, 4886 ἐχ Βιπῖᾶα οἵ Ἐειοῖδα πιαίοεῖα δοπδίδηξ, 

᾿δ6 51 88... αἴὰ6 ἴπ- 10 115 Δρμοτβηιοσιπς ἀἸοία 5υπί, -αἰδυιοτῖα, {6- 

δητβ, δ85 οοδεοπιδίοπας Ἰπήδεέϊοτιος Ῥολαπιααὸ τυρῖξας ΘΗ ᾿ἀϊ- 
βουσί, οὐπὴ τρια Ἡ1Π1]} 510 ΔΒΠυὰ ἀπ Βαπιοσῖα. οὔπι,  αία αϑὶ- 

τοῖο. ἈἸρπϊβοδίαπο, τοδίουϊαια, (τᾶ 6 αυϊδβδειρδ, 86 51η6 πιοίῃ 

οζαΐ, ἴῃ ργδθβεπέϊα τηονοτί, εὐ δᾶ Ἰπαϊοδεϊοποιν ξεδείποτο, δε 

Ποίας ΧΩ ΌΪΕ ΘΠ 55: ΠῸΒ ΤὈΙΊΟΥΟΒ ἀϊδεῖραγαηε: βῖς οἱ δἴνιβ Ππόπς 

“Ἑοπϑοῖδ τϑογθηγδπία ἀδ οῖθπς, ἤο5 δυπῖοτ 88 ΘοΠϑπή 51. {πτῖπ 

ἀἀοαὰς σοηϊέσθγαβ 515 ἐρτοάσθη5, Ἰροτθιιην Ροτιηπέανι. 8.6 ἃ 

ατίπϑ, σοηῖφηταθ βΊμ 15 Δ10ὰ, Ἰοπία, δ΄ οὐαθδα δϑύ, ἩΙρροογαξεβ 
δυξοχα, Ῥεῖ ἘΣ ΙΒ ΡΟπτ; ἀεῖπαθ ἐππίοτοβ: ἀἱοιϊα δ ῬΈΕΙ ἕαῖδπι 

ατίηαπι ᾿σἀϊοαϊοηοιι, ὃς. ΠΟΥ μοτιαπδεϊοποιι ἰαοίδιη 6586. 

εν 6 ΠΟΠ ΠΟσαπΙ5, απ οὐ Ὁ Δ11|5,. υἱ ταρῖία ἐξ ΠΗ- 

Ῥὰβ Ῥοετη θεῖο Βαΐ. ᾿Βοᾷ απο Ἠαϊπδπιοᾶς τα ιούθοπεο ΠΟΥ ΠΟ 
ομεϊηρ., ΪΒΙ αὐδηᾶο Ἰοίϊα Ἰᾶ σοπυβ γτοδαϊία 5ππί. Ὅϊο Ηρ: 

φοοταίοα, Νοαᾳυς ΘΉΣη τὴ δ Θ᾽ ἢ Ὁ ΤῈ ταν Ἠγροοποπάτϊοπ, 

34 οϑύ, ποπ δᾶογαῖ ταναπημαδέῖο, ποῦ οδἀεπιδίοβυβ ἑαπηοῦ, ποπς 

Τοῦτ, αιθαι6. δηΐην τυρῖίαβ, δύ Παίπ5, δ ἃΠ1ὰ πη Βαϊῖπε- 

11. ἽΣ : 9 
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νὰ! να, ἀϊβοιξουθ ροββοπέ, ἰπιπιο μοίϊι5. πιϊθ81ο βαηρυϊπὶς δας, 
810 βυχραθο, 

ΧΧΧΥ͂Π. Ιηφυῖς πριν δ, φυΐδαια οοἰεπιαίοβιιβ ἔσππον 
Ἰπέτα Ῥοσϊοπαοῦπι οἶτοα, ἀθάοπιδη δχοτγειβ ᾿6ϑὲ, παι Πδΐας 

Θιή15810., ΠΘΠ]6 πιοάϊοὶ οροτὰ τη] υτη βοάαρδξ: 564 ἄδροὺ τηᾶ]ο 

τντ δέα5 τορθηΐθ Βορέπιο ἀϊθ βγαββίοαπι δοιηθα, οὐ βδη Δ. δῦ, 

Νδιο Οοΐοτα δὲ δουϊπιοηΐα πὰ Βτγαβδῖοα Ιοπέαμι πυππότδιη 1ΠΟΙ 1Ὲ 
δὲ οχίθππανίξ, δία βἷο ἐγιρίδυπι ἑαπιοτοπι ἀἰσεῖρανιε: ἀπᾶδ ὁὲ “ 
μομα ΞΡ: 8 Ὲ10 γτοβάϊία 68. Ναμπι ἔμμιοῦ ἰδίθ ἰηίτα Ροτξοπαθάτη 

οτέι5. οτδέ, εὲ βορίσπι ἐγδηβυοσβαμι, ἃς τ ταῦ 5 Βρ γε τΣ Β6Σ-" 

νἱδηΐος ρατέεβ ἴῃ ΔΠρτδύ45 ΘΟΠΙΡΟ οί. δίαθθ ἰηἀθ βρίγπάϊ 

αἸποιπίαθ οτία δγαΐ, ἐὔπιοτθ Ἰοτέιν ἀἰβδιραίο θ6η6 βρίταν!. Αἰ- ; 

4} δος φιηπία ὑγαββίοα ρτγδθβίαϊ, ποη τιὸ οἶδ᾽, 5βοά αὐ πιθάϊοα- 

χηθητ ταύϊοποπι παθοί, Ναπι τιΊ ΟΡ. ΒΘΙΊΡΟΥ ἀαπιπδίαγ, ααΐρρο, 

486 τασῖππν βασοιμι ρατίαί: οὐ πιθαἰοἶπα Ῥτορδίαγ, απᾶτα οὐ πιο- 

ἀϊοαπιθη αὐ Ὀταββίοαπι βουρέιπῃ, οβέ, 4π86 ρτασβοχέϊπι οσινία Ἔχμΐτ 

1: οὦ ἀοἸοοίίοποπι αἰναπι οἰΐαί, 

ΧΧΧΎΥΗΙ, Ἐχ 186 ἀϊοίοπα, οοπβίμί, ΠΡτῦπι ἵμπιη0 ταθιιοτῖδα Θ0η- ᾿ 

Βα] 6 πα 1 οαιδἃ Ἔυϊ886 ᾿οοπιροβίξαπι. πδῖη. οὰπὶ ΨΟΪΆΠΙΠ5 ΤΘΠΝΪΠΙ- 

ΘΟΘΠαΣ οατβα 5 πιπι88 ὈΥΘνΘΒ ΒΟΙΊΡΟΓΕ, 516 ἴῃ {806}115. βου δἰ 88, 

, Θυοπΐδην 1ῃ. 8110 υράδπι ἐτδοία ἀδ Ἴοο ἄροτθ ψοἱο, δὲ ἀθ. βοὺ 
ἜρΈΓΘ βίδίιο. ξίδηιο δὶς οἱ ΠΠΙρροογαίεβ παῖς, Π 6 βαπραΐπο" 

160 ἢ οτοϊᾶς 8561 γο1]0. βδδπριυιΐβ διΐοπι ἀθρ!εχ δβϑί, δέ μὲ- 

τιιβ, δι Θαπι 8111 τ δ΄ 5. Ἠδβοὲ Θηΐπ) ΒΔΏρ1 15, τ δἔϊαπιὶ οδ6- “ 

(61 ΒυμηοΥαβ, δβαμππι βοτιπη, ἀυδηάδῃ! νἹἱάθιοοῖ ἕδπαοπι, οὐ 
δαπδαχι Βα θβέδῃ ἴ8π), απο οὐ 1 ἰαοία ἱηνοηΐίυτ. Ἐλ' «ιοπιρί- 

ταοάππι ἸΔ ΟΕ Βοτῖπῃ. Ὁ} 5:11 Δοτὶ μιοηΐδπι γοηΐτοιη βεϊπηπ]δέ, οἐ δ. 

ΘΧΟΤΘ ΟΠ 6 ΠῚ. ἱππρο11Ὲ, οδάδῃν σδίϊζοπα δἔ Βυμπιοτιπι βοτιπὶ: 8660 

ΔΙ τηλρίβ, ἈΠ τΐπιιθ, [4 δὲ Ἰοῖον ἃν Ηϊρροοταίθ ποπιΐπα-ς 
ἐυγ. Θυοοῖτοα δὲ Ρ]αίο ἄδθ βουὶ παίυτα [0611 γο]θηβ ἃν Η!ρρο- 
ογϑίδ δοοίρίοπε ἀϊοῖε: ον δυΐοπι σα ησαῖη15 40] ἀ δ πν 88- 

ΤῸ, παϊέϊ8: Ὠΐρτδθ ΨΟΧῸ Β1115, 564 δοϊάδο ἔθ ΥῈ8. 14. 

ΘΙΡῸ ἄοσογο νπ]έ Ἡϊ]ρροοταίοβ, βαησυΐηθμι Ἰομοχοϑάπι, ἢος δδί, 
ΒΒΠΡΌΠΠ 6’ Οἴτῃ θἰτυϊία, Ὧ6 πιὸ οαχα ἐπόπρῖ πα θη ῃ 9110 πι!δέμπι, 
ἘπΠΟΤδΙ,, 86 Ροτέθσ Δ ΠΟ πθαν Ἰηΐευυθ, Οἰπηότθιλ ἀυΐάσθην ᾿τορίο 
ναπιοσῖβ. το τ σοταύομομι. 516 δπΐπι 1101 ἀϊοίιπι 6βέ, βὶ {{π|07» 
δὲ μυβιΠαπί πιϊίαβ. οδάθβέ. μογειι) δ θη θπι γοτο ἱπ]1οἱε: 4υ1α 56’ 
τὰμὶ ουπονοί δὲ 6]1οἱαί. Ῥτορίθσθα ἴα ἰοαυπίπιβ {1} Ηρ ροογαν ᾿ 

ἴο5, ἴῃ μανοηέλθυβ, δὲ ρμεογέδυγὶίϊβ. ΑἹ βὶ οὶ "Πὸ τι, 
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Ἰομβοτοσῦβ ϑαμρυθ τὐβέιβ. ἔπουϊε, ἀοΠτία, δὲ υἱρη απ ρανεῖ, εἰ 
οαπι δίτα 8116, ἑπτούοιὶ ἐποπεδέ, ΠῚ 

ΧΧΧΙΧ. })6 Ἰἱοπῖς αἰξεοία μ16 ἀοσιυπιοηύπην ἐγδα Ὁ, Ἐε 1ιδδὸ ἐβὲ 
οἷπβ βοπξοπῆα, αυοᾶ αἤθυ5 Πθηῖβ ἀδοτβαμν Ὑγευρῖε, 4δδὶ ἀϊοαῦ, 

51 1 ΠῺϊ5. ρΔΥΟ.5. ἈΠ στη δ ΒαΡοδί, 89} δέϊδην εἰ ρα! δσπϊοπδ 

ἴῃ. Βιροσιοσιθιβ ἔαοΐα 510, βοᾷ πιρδίοτϊα δᾶ Ἰηξουίοτα ἀθεδοηϑξ, 

ἴπ πο ἀϊοιέ, ααοπίαπι ἃ Ιδθοταπέθ τπθιηῦτο τηλίοτια. δα τηξοτιο 8 
Ιαβίξαν δαμπὶ 515 ἰδοῦ Δ ΉΡι5, 14 δδ, ΒδΏρ5. ἸΘΟΙΓδΟ “Ἰαϊονοτγᾶ, 

τὖῷὸ ρμϑᾶδβ δὲ ρδπια, δα]: βαπὲ, βεά τηδηϊ5 δὲ αὔγεβ δὲ πατοβ 

ἐγιρτάαο. Ῥυίθημβ δαΐθη, 4] πη Πθγαμν ἀθβοσρβηο, τῃ τη} 0 }8 

ἰηνθηΐθηβ ΘΧ ΘΠ ΔΥ ΒῊΒ ΠΙΔΠῸΝ οὕμα ρδάιθυ9. οἵ τ ἢ Ἴθ115. ροΒβμλέ,. 
εἴ ἀἰϊχίε, πιδπτβ ὁ 4δ6:: δὲ ἴῃ Πο6 ἀδδερέμ εεί. βιιρσηχις ΗΠ ρ- 

Ροογαίοδ: Ναπι ὑτορέον ποοΐ μὲν ψίαμὶ Ἰηέδυγσ 0015. δδῦῖηο- 

πηι ἔδοξθη, δἰαι! ἄθιν τ 16 Π6. ψηΔ ο ΞΔ Ώσ 5 ΡῈΓ ΠδτῸβ ἔθη δ ἔγθ- 
ααθηΐε οἰϊαπάϊέυν. Θυδοτιὲ ἰστέυν φαδηνοῦτδπι Π16 ΒΗ 115. 58ῃ- 
δυϊβ διε ἐἐταγ:. πππὶ Ἰρ86. ᾿ΙΘπὶβ. ἐσ δ 0} Πππιοῦδ δοπἤϊαΐατη 

ῬδΙοσυοποπν παρδαί. - Απ ογᾶββίηπῃ ἀυϊάδηι ἴπ ΒρΙὸπὲ ῥεβιἀθδξ, 

ΒΆΒΕ6 νότο οἰπδέ, Βρίδη. δπέδην Ἰαριἀοοραὶ 

ΧΙ, Νοπηαῖε μδπὸ ἀϊοίομοπι οἱπὶ βιρουοσα δοηηδοίαπέ, 
᾿4ποα Βο]Ποθῦ ἡπᾶπαο ἴῃ ᾿ἰδηα ἢξ' σαρρυτδεῖο, ἕὰπο ΒΠρΘΥΊΟΤα ἔτ 
διάδ, ἰηβοτίοτα βαἰ4α Πετὶ ΟΠ ΘΙ, Ἥρα δἰέδη νόύυ ΠΟ ὦ 

᾿δβὲ,, Νδηι βὶ πιαίογία 8018 δ 51, εὶς δγιαρτοριαία ἤδτὶ ροπεηπές 
- ἈῈ πο 5. ἀΙοΙπλτ5, μαδα ψεγθα Οὐ βοαιοηξίθι ὅ886 ᾿ππρόπάδ, 

Θυοπίατῃ βᾶξρδ, ΟἸτοδ ππα ΒΒ: ΠἸοῦαν, δε Ρεοίξπόπι, δυὲ ᾿ηξοειιᾶ 

ῬΜΠοριποη θ᾽ δχοτίέατ, ρμοβίθα τορδηΐθ ἥξ δτιρίίο, δὲ βοηΐθα μὲ 

τη δηϊίδδίος τηδαίας δά Τηξοβειπα ἀποιίατ, Ῥοβέδα ψΟΥΟ 164. ἐϑῆ- 

ἀπδῖὴ. ΘΕΙΘΥ 5. ἐγδηβι5. αἰνύμπι 515}, εὖ ὀχογοιηδηΐδ, ΟἸτπὶ Ῥυτα 

τὐῖδέα, ἀοΠποιαπέυσ. Θυοά ουΐν ἀροῖαϊε, ΡΒ] δρπιοποπὶ πᾶπὸ Βα: 

Ρυτανίθβο βίσηϊποῦί, Ἐπ μαθο εϑὶ Ὠοη5 ΠΙΡΡΟΟΓΔΕ18. 

ΧΙ]. Τυπούθην [16η15 ἀἰβονειοο, μῖς ρδγεδαα! ἀδδεβηὶ 
ἘΠρροοτγαίοβ, ἀϊοθῆβ, Τυπιοῦ ποπηππαυδπι 11 ΒΙρΘΙΙΟΥΙΡ 8. Π6Π18 

Ρατέρες, πορπ πη δῖ 1η ΠΩ ΘΥΙΟΤΙΡῸΚ σοπεζαΐαῦ, πΟΏΒ 4 ΠΔὴΣ 

οὐ ἸΟΠΘῺΒ. ρογοϊριξατ, οὐ δὲ 1ρϑ8 116 π15. ἸΟΠρτβ. 51. Ναῦν μδ- 

βΒδδρα 88 ρΥδδίο πδίιταμὶ δυηδ, δοΐοηί, ἀπὲ δύηΐ δίυταα, 

ἔσαγαπι βαβοίριιπε, δἰόθε ἴα Ἰϑοϊπόγα αύοαδ μἱεγα16. τοῦθ. 

ἄυβ᾽ ἕππιον δχοϊξδίυσ, ἔξαπδ πη 116π8 τηθᾶο ἸΟΠΡῸΒ αἱρηιεῦν 
ἐπ 1, πιο τοζυπάπβ: τὐθάο δγαββα τηδίοειας ἔπ ρΡοΐα 0. Γδ: 

ἀπηδαί, οὔτι ἔδιτα ρᾶῦῖς Βυπιοτῖβ ἴῃ ἱπέϊπα [16 π185. ρδηξδέβανδ- 

τς, Ῥοΐοβ. δὐΐοῃ δὲ ἔμ 516 ἀϊδεῦα, δηὶβ δὲ βιιρτα 10}0}18. δ8ξ, 
ΒΚ 
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εἰ τηΐτδ Ἰοπρϑ, δ βυρτὰ Ἰαΐαβ, "δὲ 1ηΐτα Ἰδέμ, δὲ ἱπέοσλις. οσαθ-ὉὉ 
, 

ΒῸ5 οἱ δχίογιαβ. ΟΥαβ515. : τ 

ΧΙ 51 οαπὶ στανοο ἰηξεβέαί, ἴπ 16π6 σροῦθβ ἜΧΟΥ ΕΙΣ, 
ΒΆΠΑΤΙ βοϊο. ἀτανοάο διΐξοηὶ δέ ἀθβεδέῖο. 80 δοάθπι ζοηΐο,. 
δοΥγόῦτο βοηθοί, οπχαπδηΐ, [060 ἐλμιθη, απθηῖ ροέπηῦ, Αἰ ογοηΐος: 

᾿ἰσυϊάθιν στανθᾶο πῶτοβ, ἀοβε!δεῖθ ἔδπόοβ ἰηνδάϊ. ἸρΊτΩΥ δαξς 

δος ψυ]: ἀϊοοτα, δυξ ἀπαβ ἔσεϑνε σουρουῖβ ρατίθβ. Θ0ἀ6π). ἐδ ροτα 

Ἰαθοότγατα οοπθηρσίέ, 4αδτιπα ἀθθη 01, τιδέθεϊα ἴπ δᾶηὶ οθηἤαοηέο, 

“χρασῖβ Ἰαδάϊέατ. ἐαάπο 516 Ὠδτθβ διπῦ ἀδ01}68. οὐ: 1|6η15, αὐ ἀθ- 

ΒΜΠῸΣ πιδίοτίαιη οχοῖρις, πθη. αοία οτανθάϊηθ, πὰ ἔα ΒΘ, 51 

ἢδε, πιοδοταίϊοτ οὐ. ΕἘὲ Θαίοπυς ἴθ ΠΡτῸ ἄς Ἰμοοἷβ αἴξθοίβ. 

Ἰάθην ἐγαάιδις, μο6 68, 586 06 {τὰ τὰθῦτα β᾽πη! δοογοίδσθ, γψα- : 

β'οαπι 50 ΠἸοοί, τὸπεβ οἵ ἀἴθσυμ. Πποπέθ γοτο ππαΐοτῖα., Βοτιμῃ ἀδ- 
Β:Ππϑιτσση Ἐπὶ Βα βοῖροτο. ἀτοῃίσοημθβ δαξθμι δὰ Θπηΐα ΔΘ4Π6. 

Ζαβθοόγατα ἀϊοοραί, απθπι 60 060. νἱδαροταέ (Δ 6 η 05. ἤ 

ΧΙ. ἘΠρροοτγαέθοια ἄς φυῖνδεβ ρούϊαβ, φυαπὶ 46 ΡῈ 1οἷς ποῦ- 
Βὴβ ἄσόγο τπ]έααπαθ, εἰ Ἰηβίσηϊα 46 τήοτθῖς ὑτδθοθρία 0 5ὲ ἴπ- 

ψεπί Ποθ5 ἰγδα! 556, ΓΘαΙ ΠΟΥ ἃ ΠΟΡῚ5 ἀϊοίμπη απ, Ἐπ 
6605 δος 1060, τηρήϊουβ 4π0Ὸ Ῥδοίο οἶσθα ᾿δεσγοίιηι 56 βἝΌσοτο ἀἄ6- 

Βοαΐ, ἄοοοτο τηβέϊξιϊε: δ 48 ]6η θἸ Θά 01. ουταοι δὲ δα! ηϊβέγα- 

Εἰοπ θη Οοἶγοα ΔΘΟΎΤΙΠ 6656 οροτγίοδί, ἀΠπσοπέου ἐχρίαπαί, δρᾶ 

αυὐἱά 656 οὐπιϊηϊβίγαίο, αὐδηὶ αταθοῖ οθοοηῃοιμίδην νοο ἈὈ-- 
Ἐπυβαιθ δαχη 6556 ὑϑῦπι θΟητπι, δὲ Ορροτέπηθμν δοτιπι, ἀπᾶθ. 

«ἄοιαξ βυπέ, Ηϊογέψιθ πὰ 80. δοφιϊβιεϊοπο: πδὰβ δηΐμ δέ. 
ΘΟΠΡΤΌΆΘΩΒ ΘΟΤπι, ἀπὰς δάδαμέ, ἀἸΒΡΟΒΙΓΟ Ὧ6 συθογηαίίο,, 51 δ6- 

αὐὐδι9. ψθγῸ δϑέ δοσῖμη, 486 πΠο0ὴ δύθιῃθ, δὐερέῖο. θυοπιδά-"- 
τοοάυπη ΧΟΠΟΡΉοπ Βοοταίια ἀϊβεῖραϊαβ ἴπ 500 Ῥιαορσο οδοῦπο- 

“60. Ἰηβογιρίο ἀθο! ταν, αἰΐἕοστα βο! θεῖς τό δὐοροποιῃ Ὁ 

“ἰιδάοπι ἀδι. πιᾶτη Β6π6 ράαΓΕΒ πιᾶ]ο υἱὐἱ Ποοί, τέ οομπίτα πι8]6 

Ῥατίδ ἴῃ Ῥοθππι ἀϑαπι νογίασθ, πᾶτὰ βᾶθρα Δ]1615 ΡΥ 56 1π5 ρ6τ΄ 

ουαπΐδην ΠΟΤ 5 6βέ: (ἃ ἐατηθη θθη6. πΐοέσασ, ΑἸζας ᾿αβέθ, ὈσΟΡΤΙΒ 

ΒΟΠΠΙ σοῦ ΠΟΥ θιι5. δβέ: τοοίς ἀσθηο πιᾶρπτπι 4ααδβίμμ ΓΔ οἶδέ, δ, 
αῃράϊθ ἴῃ80. αὐδέμιν, 1ἢ Τ65 νι βὰβ ἀρδίπη, ῥχοίαπάθης, γὰβ. [0Γ- 

ΨΒΙθαδ θ᾽ θηυμα, αὲ ΡΙαίο ἀἰοοναῦ, - ἱπιϊέαδαΒ. Θποοῖτοα «ποπιαά- 
χα ἁπιτι, ἴῃ ΦΧΈΘΥΠΪβ, 516 δὲ ποβὶς ἰβέω ἀΠἴοΓ θεῖ τορογίίυσ, ἘΠ᾿ 
δημη ῬοΥβᾶδρ6. ἸΟΠΉΜ]Π) ρβᾶμποα Βοϊθηξ:. 5θα 11 τὐ ἀδοοί, γτο- 
Ἡυλ οἱ] αηξ, δέσια ἱπάδθ ον τθοίαμι ϑηπποϊαηα] τϑιοηθια, βαρ 16 Π- 
68. Ἰυδ᾽οαθυηέασ. ΑἸΙΣ αρο]ία ρτοξοοίο ορσηοβοθηΐ, βοα αοἱί 1ρ- 
“πογθαπῦ, ποααο πη οορποβοθηᾶο,, πθάιδ ἴῃ οαταπάο: ἴῃ οορηον 
δοοπάο; ἀυοηΐθηι οὐλι αα ᾿Δορταια ᾿Δοσοόιῃθ, ἤθάὰθ ργδοβοηίδ. 

Ἵ 
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γοβειρδηί, πϑάπο ὑπέπτα μυδοβοῖτο σοηδηξν, βοα ὀοταπι ᾿οορηδέῖο- 
πόαν ᾿παυτπηί, 4105 ἸορίδίΥοβ, 1ὰ δέ, γϑυθὶβ ἕεπτβ ταδάϊοοβ. ὅ8- 

Ἰθητ5. ΔρΡΡδΗδύ. ἔπ οὐταπάο, γοτοὸ βδ6μ6: ἀδανθηῖδέ, δ᾽ (υ5 τυϊία 

Βαβοϑδῖ ἱμοθοοιβοπέα, ποραπε νἶγδϑ, δέ προθθτη πέοη αι δὲ απδῇ- 

ἐἰϊξαέοια. ργδοβοπάδτμι τρποτοί, Οαρτορύου πῸ5 οἵ τὸ ᾿ρ585 β6η6 

“ΘΟΡΠΟΚΟΟΤΘ. ἐ6ε Ἰρεῖβ: τθοίθ τὶ βοῖτθ ορὰθ οβέ. υμμήσο δὲ δ6- 
Ὅτι ψεποεῖβ, δὲ ππιβ δοίην τὰδοῖ πέδη} ἘΠΒΡΟΧΟΥΙΒ,. αἴαιιθ. πε 

Ὧν ρεδοβασῖθ ἀϊούσάπι 6θὲ, οιποτέθδο: βοΥβι υ ]οτὰ, δὲς 1ἢ ἃῖο. ἴὰ- 

᾿οἴδαν ἐππιδηέθπι οὔοη ἀρτ15,, π6:. ἀϊοᾶ5;. πυπ]ο. Βοπληο., δὰ ὁ610 ξὰ- 

οἴθηι Θμχδ γι 856: Βα. οὐἴσβαυς οαπβάμι. οΟμρτρηΐθπι δϑβίρηοθο: 

86. ἀδ φυῖοτί ἀϊθᾶ5, [αοίθπν δἴπ5. ῬΥΟΡΊΟΣ Θοπέθην! Βαπηοτιβ, ἐσξῖο- 

ἀδΕϊο δι, δ: ἐΧ ΠΑ Δ ΟΠ πὶ δοπέδνειΐδδο, δυΐ ῬτΟΡίοΥ πιθ ΓΌΤΘηι, 

Π8πε οὔτα5, δὲ νἱτίαπι ἱπῆτον δία. 896. ἐππιΐδαπι ζαθΐοπι Βα- 

δεπίβ, ἐσ Ἰοῆρο βοιῆο,-αὐπὃ' ΘΕ10;. δυί' ΟΡ. τοάδπηδαπέαϑ.  δηϊηλοτοα, 

μὰ ᾿ονδηῖβεο- ἀϊοῖίο, δ. 4: δἴ5. σοπἸοοέυτίε. Ισαπποῖθ π}}} ῥτὸ. 

ξετίο αἰῆτπιθβ, ξεά εὐ. ἀπδιίαίοηθ. Ῥετοοπίθτῖα, ΒΠροΥ ΘὨ ΠΟ. 

ΓΡῚ: ἸηϑΟΥΟΥ ααϊδή. δ: ἐπι ψΙΘ ΑΒΕ 7 80. “ΘυΓΙ5. ΤῊ 15. ὈρΡΥΘβσιΝ, 

ζυ πε! δ΄ αὐἱᾶ ατυᾷ ΞΕ ἱπέουτοσοσ. δ81Ὲ οὔτοι. ἀϊβῖση- 

“οἔομα τὰ ἀϊθα5, δαΐ ἐπ. τιᾶϑτοτδ. ΘΡ ΙΘαΒαΒ. 65, ἀ8ὲ ὅπ νἹ οί αςεῖ, 

ὅτι τα 5. ΟΌΣΙΒ. “Οοσπρδεῖβ,. Ἴθι. ΘΣ. ᾿5. ῬΤΟΥΒΙΒ ψόρδτ σα βδτη. 

“Βδοίαβ. 6αῖ5.. ἰδὲ δέϊδι. ΤΡΒΙ5 Ἰϑθόταηθβ: τησοητπη  σοηδιάογδη- 

ἄπ, ππη δηέδαπδηη. δρρποίδυθῦ." δϑϑοῦ βαάατχ, οὐ “σοπβάοῃέϊαθ. 

Ρίθηυβε: ἴῃ Ῥεδεβθπία ψοτο; δθιθοίο ᾿ϑηϊηίο, οὐ μππιΐ ἐρεοίαπε. 
Ὡᾶτν σταν πὶ ΒΟΙΉ ΤΠ, ψΙΟΙ Θὑτν ΒΟΡΟΤΘΠ, 86 νϑέοετττι ᾿πβέδτο 

ΒΙσΉ ΠΠοδέ, Θυρά 5, πιοδοξίαα δηΐϑα ἔς δ. ΤΌ ΕΒ, 1ὴ τιοῦνο 8ῃ.- 

-ἔοπι ἔΈΤΟΧ, δὲ ἐδπιονανῖας ὀναβουτί, πιδχίτη δι Ταυ δ ἴο 61, ἐλοίδυν 

ἴ6556,. 86 τηϑηΐθηι ἸΔθατ6 ᾿πάϊσαΐ, “Ῥτδοίογεα οἱ αἰπιά -πνῤδόνου- 

“ἐοπδπτο οβδς 51 ποῖ ἐπ ἀυτ Βουίποια πυπο, δὲ. ργπάδοηέοτν πο- 

γοτῖβ, οἱ νουϊ(αίθπι Δρσῖαβ, ἀϊδαβαπθ: πιοτθηπη. 856: ρεεΙ συ] οϑατα, 

566 θη 6556 δροταπόπη. ΘΟΠΈΓα, 51 “βέα! στα, οἵ οτητῖα ἀαδμινῖα 
Ἰονῖα. ξογπ ἀαπίοτι, νοεδίθμν δὲ πο. ἀϊοῖίο, 5664 τηοτρπη ἀϊποτιῖ- 

ἸΊη6 γᾶρΌΤΘ, εἴ ΟΤΟΤΊ ἴε, Ὧ6 Ἰρ5ῖι5: Ἰηϊουροταπέϊα,. ἀδέουῖου. ονὰ- 

ἄἀον, δἰάυς Ἰοοῖτοο ὀροτέοτο ἰρϑύπι, πιθαϊοῖ. ρυδοθθρεῖβ 6π56. ὁθ6- 

ἀϊθηέοιν. 115. απέδηι, αἱ Γοτέϊ δηΐηιο, βιηξ, οὔ ϑοτιμη. οὐγαπν παᾶ-΄ 

Ῥεμέθη5. νουιαβ ἀϊοθηαὰᾶ δϑῦ, πιουθιιπι “56 Π16δέ ρου ποῖοι τρῖπ δ ῖ. 
ἔροπι. οοηβἰ ἀεγαπάππι δϑί, φαΐθαπ,. ἄυτα. βδπι8, οββοί, ἀοϊθοίαραύαν,. 

πὲ 5ἱ δθδθ 1.80’, ουταίο ἂξ αἴταυξ. δογᾶμι εο [πᾶλπΐ αἰεὰ: 5 

στδηνηιδίϊοο Ἰοαυΐ, ἴλο εο5, 481 αὐπι. ἵρ5θ Ιου θηξας, Ἐτοχαχιϑεῖοσ 

ἨΠῚ ΞΕΓΊΘΠΘ, 51 ΟΥ̓ΔίΟΥΘ. ογαίοτί5 ποτα. Ἐξ εἶπ ΘΑΥΘΙῸΒ. Διαῖ- 
οὖς δα ἴρδαπι. δοοθάσγε μου ειέο, 8805. ὁκοϊπάιέο. “ἘΠῚ. ἤδος, 

απδύοπιιβ δὰ ἀθρταπι μοτάμοί, Ργαβδίογοα οὗ δι ΧΩ ἸΒ ΤΕ. δἷὐ- 
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Ἰποηθᾶθ, τπξ οἱ ρταίδ τοϑροηάθαπί, θΘυσάβὶ αὐ]8 ΠῸΠ νότιβ 

δηουβ δαπι ψίβοσς ν6ΠῈ, ἰρθαπι αυΐδεοογα ἀϊοῖτο, θγορίογθα ἐδ 

᾿ποηίπϑ Δαηλ ξέογα νεῖ]; δίᾳαϊκ δυξοπὶ αἰ θησβ [6 Ουβθογδην, 
ἀξ δορὸς 56 παροαί, ἱπέοιτοσανογιδ, δ οἷπιβ. ἔπους ἰπἰ πιϊοῦβ, ἱρ- 

δαπὶ τοϑροπάθαβ, θ6π6. 56, Βάθθγα: δ 5] Ἔχ Ῥυιθοῖμα5. διηπίοὶβ 

ξαοτῖξ, οἷ νεῦαπι τοίετας, δοργοίαηι, β0Ποδθέ, ᾿οὔπι νἱέαθ ἀϊβουῖ: 

ταῦθ ἸΌθοτάτο. [ἢ φ«αϊρυδάδην δοάϊοῖθιἙ ΠῸΠ βαπέ βοτρία [δ 

ψεγρα, Θυβδο δά, ̓ ΟΧύΘΤΠΟ5, 56 Ἤδθο, Θδα αὐ οχίοεϊοτα, 1ά κέ, 

οἢ ἀδτοῖι ἴρβαπι εἰ Ἰδοιμη οἱ Βυϊαβιιαϊ α1α. Ναπι 5[ καάον.. 
φὐϊδτίδέαταβ δχρθοίαίαν, ἀἴσ᾽ ᾿ρβαπι οἴϊαδαπι ἱτῖ, Ὠἰδ᾽ Δ Ὺ Ὑοίτισο- 

τείυτ. Ναπὶ 5ἴο δὲ Θ αἰθητδ ἀθ᾽ φαοάδπι ρῥταράιχις, θὰπὶ γἱἀ6}1- 

οοὐ ξυφαίαττημ 6556. Πἶβὶ 86. τευ 556ὺ. δε δηΐηι τοίγισογαίο " 

πόπ’ οἰἴπαχης βυᾶοι, ροβίθα Οἰαἰδήϊβ ὁαπι ἀποθηςβ ἴῃ ΒΑΙπϑιπὶ Ρᾶ- ᾿ 
ἐεξαοσίῖπ᾽ πιοαεῖθιι5. κα φονθι ονδοιανιε: αἰοοίυπτάι 6. ἀἰβοιβδι, ἘΠ 

Ἔαθο᾽ 656 ρυϑϑβοπεβ βάτο βοηέθηξξα: οχ δηΐία ἀἱοία. δα πηϊηϊβέτα- 

ἐϊο αὦ. φορστοίοπίδη μβογέ πο πθ ἐγδά!α 6. Θυδθ δά τηουθύτη 

πρδοίαέ, πυϊυβτη 61 δβὲ, οροτέδε πηϑάϊοιπι ΘΟΠΒΙ ἀοτσΘ, ΠῸΠῚ Μ101- 

π8. 510 54 ΠΤ 15, 1 Δ ταν 6: τίσι ΟΠ ΟΘΟΟΙΙΟΠῚΒ βίσπα ἀρρδγαουιπέ, 

Ὥθοῆο: ππδλ πΙΟΥΡῈ5. πάσα δεέαν, ἀἰπβοϊνοίατγο; ἱπαυϊέ ΗΠΡΡΟ- 
ογδίεβ, ἰηΐοιτορσαίίθποϑ, αὐὰς. παττάξ, Ποσ δέ, δάιμητη ϑέγαείο, 

4υα6 ἐ ὅοστο, 6ὲ δορτούαθοπε Δα θοπάα δέ, ἱπέθυτο ΔΕ 0ΠῈῈ 

Βη..,, αυδοοθπαθπο παῖγας δθρτοίδηϑ, {86 δὐϊητανοτίοπ ἃ 

6556. ἀἸοῖ, δὲ βδουσηβ. δύ  ἀβροξαε: ἐπ δὶ Θχἐ 119, ΠΟ ἀπ᾿ 

πιδόγετέθη ἀᾷ., 

ΧΙ Τὰ αυοά διθ6 ΗἸρροοίαίοβ πὶ Πῦτο ΑΡ μου βπιοσαπι: ἐγ" 
αἰάτο, ἰιὰς ΠΙΠ μανία Ὀτου οι ϑηονταί, Μαβοῖίος ἴῃ ἀοχέτα πξεοτῖ 
θᾶτίο. σΘΠΌΓΑΤΙ, ἐοϑιηΐηδε δμξθτῃ Ροθα5 ἢ 5᾽ πἰβέτα. ἢσΐας “οἰ δοίιβ 
οδυβδπι ΠΟΠΠ}}) ΘΟΠρΤ θη οι ἀξεὶρπανοζπη!, υἱάο!σοῖ ρτορίοτθα 
αποά ἀρχίτας ρμαχίος διαὶ σα] ἀϊοτου, βἰπἰβέγας ἐγ στάϊοτοβ. Ναμ 
πος Ὠιοάο οὐ νῇῖ οαἰάϊοτοβ, δὲ πη δτδα {τὶ ρ  ἀἴοτθα βαπέ. δος 
ἀρχίση, οαΠ δίοτα, 586 ππᾶο: ἀἰρῃοκοίευτ  τοαροπάοης αἰϊφυΐ, ὁχ΄ 
δῷ, υἷα 50 τορυβοτα δἰ δίσῖβ, τόθυτ δυΐοπι φα]οτοπὶ οϑέθη- Ἷ 
αἰ Αὐ πὸβ δΠΠοτ. ἀϊοίπιιθ,, ποη᾿ ῬΥΟΡίοΣ οα]οτοαι ἀοχίτα 6586 
γα ἄοτα, βεα αυΐα βόπε πιονοηΐαγ, οἱ' νϑπομηθπειαα. ὁχογόθηξα. 
Ἡΐης οϑὲ ἀυοά ἀοχίτα ΤΠ ΔΊΝΙΒ, πΐροία πα σὶα ὁχοτοϊξαία, ἄοχετο 
Ῥεάς. να]οῃεϊον ὁεύς ΑἸΉ ἀϊουπέ, οὨΠ4Φίοτα, 6586 ἀεχένα; 4π 018 Π| 
ΘΟ ἴἢ “ἀοχίτα, Ρατία ςΟἸ]οοαέππι 51, ΨΩ ὯΟΕ ἀϊοίμης. ΟΟΥ̓ ᾿ 

ἴῃ παϑᾶϊο᾽ ἐποτᾶθθ δπβ8 Ροβίδαμη, 56α. χα κἷηϊδίταμι. Ἰαΐπε δἷπι5. 51’ 

δα οαναπὶ, ἀφο! πᾶγδ, β6α Ὁ] γα ἤδδς ψέγαμη οδπϑᾶπιὶ γοΐοτ ἂς 

τηὰΒς. αν ΡΟΣ σορουαιη. ΔΗ αην. ἃ πποοιοποὰ σοπιρογβα μι 
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Βαβδαπβ. ϑοῖτό τρίτα οροτέδε νϑηαβ δὲ ΔΥΈΘΥΙ͂ΑΝ χη δρτας. αὖ τὰ-. 

μδϑ ἀοιίνατί, 4πᾶ6 βδηραίποηι ᾿ἀεοξοοδηά!, 6 ταοιρτα πυίϊπηέατ, 

οὐβείστα παβδπί, 564. ἀητοσίδι δὰ γϑῆ δα Ρογνεπίδπε, ΤΆΤΟΤΙΕ. ἩΠῊΣΞ 

ἃὉ ἴρ5ῖ5. δα βιηϊδέσιπι ἐοδεϊο!ατα; δὲ δὰ εἰπἰβέσιτι πέουΐ βἴποτν 

αι ῦτ: 4] βογάϊάσπι, οἵ ᾿πιρυσαπι βαηρυΐπομν φοπεϊποί,. Α το- 

: πῖθαβ δὐέοτη. Ρυγραίο. βδπραίπθ ΤΘΙΩῸΝ ἍΓΈΟν, δα ἀοχίτιπι, ἰοξου- 

Ταπι,, δὲ δῇ ἀοχίγυαμη. ΟῚ! δοποδνιπι ἀοβοοπαϊε, 4υἱ Ρύτιμη, δὲ 

; οο!τάτππν βαπραΐπαπι. ἀενθεῖί. Πδ ΠῚ Ῥύτιβ. Βαηρι5 αρατο, οϑΙ τον 

εβί. δος 46 οαυβᾶ ἸΠΩΤΘΒ 1 ἀδχίγο, ἔροπαῖπ86 1 1ῃ 5101501Ὸ. Ἰαίθσθ. 

Βοποταπέατ. Αὐ ποῦ το ἄο πΐοΤΙ. δον! ἑαύαπι. ̓ οπιροταπιθηΐο. ὁδυ58 

ὁδξ δεβιθηδηα, ΨΘΙΥΙΠΙ οἴλδτα τη ΒΟΙΠΙΠΟ, ΟΠ ΦΆΠΠ60 εἰ δὰ πιᾶ- 

ΤΟΣ ᾿βξοπόχαπαοβ ἰάοπθο. ὗυπι 815 δὲ. ΒΌΡΘΙΙΟΥ πιοέιιβ ΠῸΠΙΘΣΔΠ- 
45 δέ. δρβυχγάππηι ἐδὲ ᾿δηΐτ γίπη οττοἰτίσοιη. ἩΞΟΥῚ δὲ βαπιϊπῖς.. 

ἐοπιρογαίαταθ οἰοοιείθετι. ὅ586 ἀΐοοτε, Βοτίιπι. ϑαξοῖη σαῦβδμ. ερ86. 

ΠῸΠ ἀἴσοτο: φυδηδοφαϊάοιι ποῦθο ΠΙΔΚ, πθάθ6. ξοσπῖπϑ, εἰπιδ- ρπα. 

δἰσηϊξατ, Θυοοίτοα. γέτα 46 ἴρβα ἀϊοέιτ, Τα. ̓αυοά ΣΟΤΤΙΣ ἅ506- 
χις, δίαυδ τία οπνηῖα ̓ ἔροία 5, {Ὁ ΓΤ 1σιδατ' ΟΙΏΠ 65. ὀδπβδο,, 

ΟΡ «Ἰὰβ ΤΏΔΥΘΒ. 15 ἀοχίτῖϑ, ̓ οδιῖπαθ ἴπ 5Β᾽πἰβίτ5 μαγῆρυς, οτῖδη-. 
τὰν, Ἐπ δαῖτ. τοὶ ̓ Βάδπι ἃ μαβίουίθαβ δοοῖρο. Βισυϊάεηι ΟΥ̓Κ δὲ. 

ΘΆρταθ ΒΘ Π05 Τοδέωε" δἄππε, δέ. οὕπι Ρτδορπδπίος. Γαουϊηξ, 68 ΄ 
ἴῃ ἀεχίτβ Ἰηᾶ 65, 1. ΒΙΠΙΒΕΤῚΒ ΤΟ ΘΙ ΠᾺ5. σΈΓΟγΘ ἸηνθηϊθιιβΒ. Ἐξ 

ἢοο ἰάδιν Ῥαυπιθηίάεβ αἰητιθαν!ε ἱπαυΐοηβ, ἔπ ἀοχίύτίσ. αὐτάσθπι, 

Ράοτοςξ, 'ἰπ βἰηϊδίτίβ νότα Ρπ61145. ὑδοίοσιπι. αιδηοιμαα 
(ἰοθὲ ΤΆΤΟ) δὲ ἴῃ ΕἰΠΙΒΙΤΙΒ. ἸΠΆΤ65, 4αοπῖαἀπιοάσιι ἰοοιαίπα,. εἴ 

ἴῃ ἀοχέτῖα ἐοοπιῖπαθ, σποιπδάιποπμπι εἴ ΠΙΟΤΘΑ ῬΓΟΟΥΘΩΠΈΠΓ, 

Θαδΐο ἩΠρροοτδίοβ ὑσονηξαί! βέμάθπβ, πᾶθο- γεῦθα. Δὐ]οοῖ,: Θπο- 

πῖϑπηὶ ἱπ οοἰ!άϊοτ δ. Εἴττη Ἰό τι. δδα δ ἀϊουπέ,, 438. τ᾿ 

οα!Πἀΐοτο ἤτιῖοτα. (αθοῖτδα ὁππὶ ἔπ ΘΕΌ Πἄϊοτα Ἰοθο. Παπέ. ἄεχέτα, 

1άεο τηίοτα βυπί. Αὐ- (ἰαίθητα. ἤοπ. ΐα ἀἰχίε,, 564 1η. ὁ ΠΠἴοτα 
αυΐα οὐ Πτνιπῖοτθ : αποπΐδῃι. ἀεχίταρ. μᾶτίεβ, φαἰ πα “οἱ ἤτηγᾶδ, δι: 

εὐ Τοτίοθϑ, οι Ὠϊοτῖ. ΘΆΡΠΠ. Ῥπορίετοα εἰ ψεπδ6 ΘΧΙΤΟΥΒπτα ἑατη ΘῈ, 

δοᾷ ποῦ εχ αδοϊ δομεῖ δε πδαῦθ δηΐπη Βθβδ ΡΘΗ, ἜΠΒΤΟΙ: οὔ 

ΠΠῸῈ δὲ τα δὰ 8. γδηῃᾶβ᾽ μεθ επεβ, ἘΡΠΕ ΤΠ ΆΡΙΕ 

ΧΤΙΠ. ΤΠ Νς γΟΟοτ,, ΤΠ 8 15.. τ τα τς ο πῖστοβ. ΘΔΡΠΠο05, δξ: 

ἐχίτα ῥτγοι! πο πΐεθβ. νᾶ. τοΐοτιμππέ, ΠΟΠΉΠ): δά. Ἰπξετιοτα,,. Β06 

το, Μαρίε. οοποτεοΐίαπι 65, οοτῃρδθίμτη- ᾿65ί.. Νίδπι ἔοδέιβ τὰ 

ἀεχέτνιε τὴ ΟἿ, οοποτθίις, θεί, δὲ ππδρίβ. δοπιρδοέαξι. Θοποτοῆο. 

ψοτο αἰπιᾷ δδξ, παι σοπιρδοίϊο. Νάμπι ὀοποτοίϊα. δέ φορΡαΪδέῖο, -. 

δὲ οοπποχῖο (ἰδ! δέσμη. σοπιρδοίίο δπέεπι ἐδί τὐοδετϑέα 6π|86- 

ἄδην ΒΘΠΠῚΒ ἀττο ὩΣ Ἦϊο ἐοτία ᾳυΐξ. ἀϊκεντι, σοπροϊδείοπομι 



α- τίσοτε ἢουὶ, ἀἱοίπιμϑ τι0 5. ΡΓορίογθα,. ἀρειμη ΠΘἢ. ΑἸΧΊΒΒ6 οὐ 

τλαβατο 504 οομιρϑοίϊοποπι, αυοπίϑην φοηροίδίῖο. ἃ ἔτι σοτο, 

δοιρδοίϊο. ἃ οαίοτο ρὶρηιίαν, «ἃ, 400 πὸ οχιοοδίιο, ῬΤορίοαιι ἀυβαι 

γηδύοτ δδ ᾿οοιπρδοίϊο ΘΧΟΥΙατ, 

μιά. Νοππο γὸγνα ἩΠΡΡοοταεῖθ. “Βα, ἀ οΠΠσοηΐ 65, βδῃσ 

᾿ ψοθδιη ᾿φαϊοαϊε, βαβεαϊ τί, οὐ 1 Ἰοραπῦ, δοῖεν τῇ ὁ ἐὺ μὲ 

65, ἐαπἔμηι, Αἴ δαϊδηῦς νι] δαπὶ νόσεμι τοπιᾶπογο, 16 861: 

νἰδοιτοεέ, 486 Ἰάδιης εἴφηϊῆοαί, 4υσά οοπβαν, ὕόγαα αὐϊά ΠΟῪ 

μος ψογϑαπι παῖε ἡ πα δὲ ἴπ βθουηἀο Πρτο ἄς ῬοραΪανθὰς 

τροτῖς 506 ἴδοι ἀϑαγραντέ, Ἰπαυΐθηβ, ΡἈΙΟ σι οπ6 ἔαοίξα 688: 

ΠΣ 4υϊοντ ἀο]οτ, Ἰος ἐπέ οοϑβαυϊξ. αυτἃ ῬΟΓπΙ πα δέῖο, οἔ 6γι- 

γέϊο ξαοία δδὲ ἴῃ ἸΔθοτ παθι5 ψυσαῦ! οσρο. Ἐποάδηι τηοο, δέ : 

κεῖσ Ἰοουΐαβ. εϑέ, ἄϊοοης, ὀδββανιέ, Ψυ αὐέοπι 00 ἴπ 1060 ἄείε- 
οἴατα εἴ ΘΧΘΕΒΒΙΠΊ ΠΙΔΥ5 δὲ ἐθοιηῖπαθ ἀφοίατατο, Π1οϊ 66 πΠΌΠ16- 
ΤΟπὶ ΘΟ ΘΡΠΙΒ ΟΓΘΒΟΘΙΘ ΒΙΠΙΟΥΙ5 τοἀ πα ΠΕ18 ταῦοπθ: 4: δά πος, 
πὸ Ἱπογεπι θέαι δου πα ππι. ἔγε8 ΑἰπιθΠ5]0η68 ἢαΐξ, ᾿ἀοπδὰ5 68, 

δε οἰξο ἀδβίπιε: απα τηΐποῦ δύ Δοβοίοηδ. Ἰοπρο διυξθηι ἐδηρΌΓΘ 

χιονθίηῦ, (υἱ δθὲ δχοθββιβ, 16 οπίπι δὲ ἴῃ ΠυτΟ ἄθ παίυτα 
Ἰοοΐαβ ἀϊοίατι εβέ, ξοθιϊηδιῃ. ἀπο θι5 οἴ αυδάτγασιπέα ἀΐοθα5, πιὰ- 

Ἐ6ΠῚ δυΐθηι εὶρτηΐδ, φΟΠξοτιηατὶ: ΠδΟ, ΠΟΙ. ΤΟΘμ πα π]ΘῊ51}115. πο - 
οι ὕξοτο ροβέαξυγ, «ποὰ ὁ5ὲ οἷ ἀοίδοίι5: Μαβοιίαβ ἄδοθπι, 
ἀυοά, ἐδὲ οἴαθ ἐχοθββυβ, ἤἴία γϑγοὸ δὲ μβοβί ραγίαπι ἔοθιΐηα. 06. 

[οτπιβ, ππᾶβομ!α5 ἑαγάϊπδ, ἃ6 ἸΟΠΡΊΟΥΙ ἐοιηροτο ἀἀοϊοεοῖέ, Νάμι 

Σοθιπίηα Ρ]οτάπιζας δα δά ἐτρι θοίδναια ΔΠΠ απ), πιαβόι- 
1π5 πϑάὰς δα νἱ᾽δαβίπιαπι. ἀυϊπίιπι ΙΠΟγφριοπέαπι βυμηϊέ. ροπίαδο., 
Βυρατε, ἘΠ δά Ἰοπρῖθβ, ἐθπῖραβ, ἰσοΐτοο' ΒοΓ Τά πὶ ἕα οέαπι 
εβέί, Ὑεῖς ἀϊσοτο αὐϊὰ ἤγπῖαβ, ἔογέϊβ, οἵ. σα] π59 ἐοοίας ἔδοίιϑ Ὁ 

δϑί, Ἰοοῖσοο ἐγ Π|5. οΓΈβο1:, (υ1ὰ 0 Π ᾿ θοῦ, πυ!ὲδην πιά ϊξαέθηι, 

οἵ Ἰοπρίοτί (οπιροτθ Οὗ ΘΆ] τίς. δραπαἀδπέϊαηι, ὁ 

114. Νίϑπιο δὶ θέαν. ἃ» ΗΠ ρροογαίο ἀϊούυπν. ἔαΐθ56, Β1Π10- 
εἶπ, 14 οϑδ,. ΒΑΡ ΉΒ, 1 ΘΠ ΘΥ ΘΠ. τηδσηδηϊ, οὐ ΘΟΘΘΉΒΙΟ 6 πὶ; 6 

ΘΙ οσοῦι. ἱπιο ἴσην; 564. ΠΣ. οδῖι5. ἀἸοῖξ. τονοτα οα!ἅπι5, 56 

05 ῬΓΑΨΘ εμιροΓαύμπι, δὲ ἢ06 οχ 1{Π1|8 γϑυθὶθ οἰ Ἰομαν, φαυδα δ- 

᾿ἀθοϊέ, δέ τὶ ἀρ18. 5δηραη ουπη. Νάλα βαπρυϊηούτη αϊρίέαν, αὐ 
φποά, γοξεγύαμ εϑὲ δαβραΐπθ, αἱ Ἰδοιγ, δὰΐ φαοά ππδῦαπι βαηρουῖν 

ΠΌπε ΘΟΠΕΙΘΕ, τὸ ΘΓ. δὰ ἀθβοϊαί6, ἀπο βαπρυΐπο ργαράϊῥαπι 
οδῦ, ψϑπεεῖ ομμηΐα, βαπραίηθα ΔΗ Δ]1ὰ Βἰ Πρ] 1 ἐο. δὲ. ΡΒ ο]μΈ6. 
ἐατα ἀἰοαπέυτ, ἈΠ ΕΞ οὐ εχ δῆριιο 4! οἰ γ65 Ρτῖναία 
βδησαίης, οὐ νϑεῖοα, ΗΟ διέθηι [960 γηϑηιβαμι νοσαῦ βαησαῖν 

ποία, απο κἰῃοοτύθι θὲ σα! τάμε. παρ οί βαθρυπθη, ἰᾷ διίομπι 
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[1 ᾿ἀοχίτα. Ῥᾶγ5. Ῥτορίοτοα δὲ δάϊδοϊξ,. Θυϊὰ οδα!τάϊότν. ἐπε ἵξίε 

Ἰοοιβ δηΐϊμα!ῖ. [ὑξ ἐδῖτ5᾽ ΒΑΠΡΊΈΠΗΙ5. οᾶπθα. εχ δηδέομηδ δἰτοῖ- 

ἕατ. αυοά γί 6116 εὲ ῬῬτορέετοα οα!δοτα. ΒΌΠΕ δρκίοτα, ̓ ἀαθπίδην 

ταθταπι Βα ΠρΙΠ 6 ΔΟΟΙΡΙΙΠΕ," δἰ πίβέτα ψοτὸ ἱπιραγαπι δ6 ̓ βοταϊ- : 
ἄυτη. Αἰαυθ. 1 βϑουηΐα βθοίο Βοτίθοία, τ, ᾿ 

δέρματος. ἀραιότης, ἧ κοιλέης:: πυκνότης, ἡ Πς 
“τος σύνδεσις. ἢ σαρχῶν αὔξησις, ἧ κοιλίης. γάρπίοσις, 
ἢ τῶν. 1) ὅλων ξύγχυσις,. ἢ τῶν. ἀγγείων. ἀπαϑαρσίη, 

ἧ ἐγκεφάλου. ἀνάλυσις: διὸ. καὶ φαλακροὶ , ἢ τῶν. -ὀργά- ᾿ 
γῶν κατάτριψις. --- :-|| τὸ -- τ φ-π ς--- ὸς 

:-9) Σημείωσαι ὅτε ὁ Γυληνὸς ταῦτα πάντα διὰ τῆς εἰ 

διφϑόγγου. δεφεβεν: τι τ σοςς 

Συνεπεράνϑη᾽ τὸ 9) πρῶτον τμῆμα γῆς πραγματείας. 
γῦν οὺν ὃπὲ ἕτερον. τμῆμα; Δ) ἐρχόμενος, χοαὲ εὐθὺς ϑερα- 

πείας ἀρχόμενος λέγει ζήτησον εἴτε κοιλίας πυκνότης, εἰ 

δέ ἕρματος, ἀραιύτης, ὧ» ἐπὶ ̓ ἀγαϑῷ γέ ἕνηται. χαὶ ὃ μὲν “1π- 
ποκχράτης ἐπὶ. δέρματι καὶ γαστρὶ προσήγαγε, τὸν λόγον; 
οὺ δὲ ἐπὶ παντὸς προύγματος φεῦγε 'τὴν ἀμετρίαν. χα 
ἡμεῖς μὲν οὗτος ἐξηγησόμεϑα, ὅτι, ζήτησον εἶ τόδε, εἴτε 
τὐδςὌε; ὅ δὲ Ῥαληνὸς Ὁ ἀνέχεται, ἀλλ εὐρηχὼς ἐν πα- 

λαιοῖς ἀντιγράφοις τὸ ἦ, κατὰ συζυγίαν ἐξηγεῖτο, ἕνα εἴη 
προγνωστικὸς. ὃ “λόγορ᾽ ἐὰν εἴη δέρματος ἀραιότης; το, 
μήνυσον ὡς κοιλίης ἐστὲ σκληρότης τουτέστιν ἐποχὴ γα- 

᾿στρός.. μεμαϑήπκαμεν γὰρ. ὅτι ἀντιπεπονϑότως. ἔχουσιν 
ἀλλήλαις αἵ τοιαῦται κενώσεις, καὶ ὅτι εἰ ἢ μέα αὐτῶν 

1) ἄλλων Ηῖρρ. 5) δος τυῦτο φοίοσο βογῖρία. διιηί ἱπ. 1,. Αἅ. 
9) βεουπᾶα βεοίϊο Ὁ. 4) ἐρχύμενοι --- ἀρχόμενοι Τ,. ἃ... 
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δ εν Ψ ὗ ; ἊΨ ας ζω ες, ,ἀαοε ἢ Ὶ πολλὰ χεγώσει, αἵ ἀλλὰϊ ἐνδεῶς κινοῦνται, ὥσπερ, καὶ. 
τὸ ἐναντίον, εἰ δέρματος σύνδεσις καὶ πυχνότης, κοιλίας 

φορά. ἀλλὰ τοῦτο οὐκ ἠξίωσεν ὃ “Ἱπποκράτης εἰπεῖν, 
ἀλλὰ σαῤχῶν αὔξησις, ἵνα εἴπῃ τὸ σιδρὶ τροφῆς εἰρη- ̓ 

μένον, ὅτι οἱ ἀραιοὺς ἔχοντες τοὺς πόρους, 1) ὑγιεινοὶ μέν 
2 - ’ 2 δ 

εἰσιν, ἅτε πάντων τῶν περιττωμάτων ἁποσυλωμένων, 
ἐσχνότεροι δὲ, ὅτε ἕν τῷ ἀχρήστῳ ἐξαγομένης καὶ ζωτι- 
χῆς θερμασίας. οἵ μέντοι τεεττυκνωμένοι, τὸ ἐναντίον, νο- 
σηλοὶ μὲν, ὡς μενόντων ἔσω τῶν περιττωμάτων καὶ δια- 
τεινόντων. ταῦτα οὖν καὶ λέγει, ὅτε ἢ τοῦ δέρματος πύ- 
χνωσις, σαρχῶν ποιεῖ αὔξησιν. λοιπὸν ἑτέρα συζυγία" 

τάχα δὲ οὐδὲ συξυγία. ἀλλ ξνὲὶ τεϑέντ᾽ 2) κακῷ πλείονα 
ἕπεται. λέγει. γὰρ κοιλίης νάρκωσις » τουτέστιν ἀσϑένεια. 
ἀπεπτεῖται οὖν ἣ τροφή. δὲ οὗν ἀπεπτεῖται, καὶ οὐ λαμ-. 
βάνει τὸν κατὰ φύσιν κόσμον, ἕλκεταὶ ὃ χυλὸς παρὰ τὸ 
-τ ε ,ἷ[᾿ 23ῷϑ» » 3 ἧπαρ ἀκόσμητος ὧν. τί ἐστιν ἀκόσμητος; ἀνεττίτηδείος 
εἰς τὸ αἱματοποιηϑῆναι. μένει οὖν ἐν τῷ ἥπατι ἀκάϑαρ- 

τος. εἰσβάλλουσι λοιπὸν εἰς τὸ ἧπαρ τὰ καϑαρτήρια μό- 
ρια, ἀλλ ἐπειδὴ ὡς ξένον ἐστὶ τὸ αἷμα, οὐ χαϑαρίζεται" 
Ὕ, 2 .Ὶ ΝΥ «’ }Ὶ Ν “τς , » 5 

ἔνϑεν οὐδὲ σπλὴν ἕλκει τὸ παχὺ, οὐδὲ χοληδόχος κύστις 
«τι Ά 2 ν᾿ τ Αν» 252 6" -- ὍΝ ο ᾿Ὶ τὸ λεπτὸν, οὐδὲ νεφρὸς τὸ 3) οὐδῶδεξ". ἢ: ἕλκουσι μὲν 

ε; » ᾿Ὶ Ἁ Ἁ ᾿ Β) ’ - Α, 

ὅσον ὠφξιλον, τὸ δὲ λοιττὸν μένον, ἀκαϑαρτον ποιεῖ τὸ 
“ - 3 - » 

αἷμα. τοῦτο. οὖν ἀναδίδοται εἰς. πᾶν τὸ σῶμα ἀκάϑαρτον 
Ν 5 - - 

ὃν, παὶ λοιπὸν χαινοτομεῖται. τὸ τῆς φύσεως. νόμιμον. καὶ 
ΕΝ Δ Σ 2 27 2 Ά « ΄ ε ’ 

δπειδὴ οὐκ δὐϑισᾶν ἀπὸ ῥυπαροῦ αἵματος τρέφεσϑαι, 

ταραττονται" ἐντεῦϑεν τῶν δλων σύγχυσις. ἀλλὰ τῶν μὲν 

ἄλλων "αταφρονήσωμεν », τοῦ δὲ ἡγεμόνος ἐγκεφάλου ἀγα- 

μνησϑῶμιεν ,. οὐ διὰ τὴν ἀξίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ ὃτι ἕχα- 
2... ὦ - ς 

στον μόριον, μὴ τρεφόμενον, δαπανᾶται καὶ ἰσχναίνεται, 
4 Ά ’ τως - ΡΣ . ϑ ἡ «ς ᾿Ὶ ς [ο 

τὸ δὲ καχώτερον. Ἐ 4). 0. τοῦ δγκεφάλου ὑγρὸς ὃ οὕτως 
εἰς »“ , 2 , γν 3 "κ᾿ 4 
ἱπὸ «ψυχικοῦ πνεύματος. ὀχούμενος [ἐὰν] ἀναλωϑῆ τε καὶ 
3 -ς 3.5.» ΕᾺ ς , δ “2 -" 
ἰσχνανϑῆ. ἀνήλωται οὖν ὁ ἐγκέφαλος, καὶ τοῦ αὐτοῦ κα-᾿ 

1) οὔτε ὑγιεινοί εἰσιν ἵ,.. 2) Ζαχὸν Τ,, Α΄. 3) ὀρῶδες Δ; 4) ΜίεπΣ 
ἀοβιιξ Ἰοζιλδ: Εοτί. ὁ ἐγχέζαλος, ὑγρὸς ὧν οὕτως, εἰς. ἐὰν αἀάϊᾷϊ ἀ8 
"80. (0. Σὰ νογίι: 14. ’Ιοησα ἀδίθυ!αθ. σθυθθγαμι ρϑιϊίαν, οὐ παίυ τᾶ 

Ηϊ ἀαπν ἀδ0 εἰ 80 δηΐπια! βρι για βυδίοηίοίιιν, 51 φοπδυιηρίυχα, [ι6- 
τς οἱ Θχίομπαϊαπη. 



Ὁ 

Ἴ5᾽ 

᾿ τεκράτησεν ἐ ἐπ τῆς ἀτροφίας ξηρότής, " χαὶ φαλακρότης 
γίνεται. "ἐν “γὰρ τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν μετεωριζόμενος. ὅ 
ἐγκέφαλος, καὶ 1) τοῦ αὐτοῦ κατεκράτησεν ἐπ- τῆς ἀτρο- 
φίας; ἐκ. τοῦ πνεύματος. τῆς ὑγρότητος, σχεδὸν. εἰπεῖν, 
ἥπτετο. τῆς “κορυφῆς καὶ ἐχράτει τὰς τρίχας, οὐ τοῦτο 
"λέ; ἔγων. ὅτι ὑγρότης Ζτοιεῖ: τὰς τρίχας" φυλάσσει, γάρ΄..γίέ- 
ψονταῖ δὲ ἀπὸ ϑερμασίας. ἀλλ. ὥσπερ ὃν τοῖς ἐκτικοῖς 

ὑγρότης ἔχ τοῦ ἐλαίον προσφερομένη. τῷ σώματε. οὐ 
γεννᾷ ϑερμασίαν», ἀλλ᾽ ἐμφράττουσα. τοὺς πόρους. χωλύξε 

ϑιαφορηϑῆγαϊ τὴν ϑερμασίαν, -οὕτωσο καὶ. ἐνταῦϑα λαιοῦ. 

ἐπετεϑέμξνον τῇ: ̓χεφαλῇ; αὔξει. φὰς. τρίχας, οὐχ ὅτι γεννᾷ 
αὐτὰς, ἀλλὰ τέγγεε. εὖ οὖν ἔξωθεν τέγγει τὸ βρέγμα,’ 

.2) ἐντεῦθεν ἧ΄ φαλάκρωσις.. σὰ δὲ ὀπίσω. οὐ. πάνυ. φάλα- 
ροῦνται, ἐπειδὴ: τελείογές εἶσι μύες, καὶ φυλάσδουσι. τὰς 
τρίχας. τὰ δὲ κατὰ. τὸ. βρέγμα. ὡς ἰσχνὰ, φαλακροῦνται, 

καὶ ὃ ἐγκέφαλος κακῶς ἔχει, χαὲ τὰ. ὄργανα αὐτοῦ. κατε- 
τρίβηδαν,. τὰ νωτιαῖα νεῦρα. τάχα δὲ. οὐκ ὄργανα λέγει 
τοῦ. ἔγκεφόλόυ, ἂλλ. ὅτι ἁπλῶς: τᾶν τὸ σῶμα κατέῤδι- 
ἥται. εἰδὼς γὰρ ὡς ἧ πολυχρόνιος. κρίσις καὶ τρίψις.. 
τοῦ σώματος δαπανᾷ αὐταῦ 53) τὴν ἰσχνότητα, τοῦ. παν- 

τὸς σώματος κατάτριιμιν. ἤ. δέρματος ἀραιότης.. οἶδεν 

ἄρα ὃ 7007 Ἱππόκράτης, 4) πέπεραΐωται τὸ ἡμέτερον 

σῶμα, καὶ ὃ) συνεχές ἐστιν. ἐξέρχεται γὰρ ὃ Ἰδρὼς καὶ 
μένουσιν ἔξω οἵ πόροι. οἵ δὲ φιλό ᾿ὁσοφοί ΦΟΡΙ. δ) δτι 

ἐξέρχεται ἱδρὼς, ἀνοίγονται οἵ᾽ “πόροι, χαὶ ὃτξ παύεται, 

συμπέπτουσιν., 

β΄. ἢ Καϑάρσεσι, δρόμοισι, πάλῃσιν, ἡσυχίησι, πολλοῖσι 
᾿ περιπάτοισι ταχέσιν. --᾿ 

ΤΣ; 3, ἧς Ἐὔξν : τ ΘΝ Ξ : « 5-» 
ΤΙῈερὶ ἄλλου λόγου διαλέγεται; χαΐ φησιν ὅτι αξ' ἐπὶ 

2) ἐτηος ταδες οὗ : στη, Αγ λν. 5ε|ἼῚ Ἐὰν δ. 2 3) ᾿' ’». ᾿ ἀκρου εὐεξίαν σφαλεραὶ, ἢν ἐν τῷ ἐδχατῷ ἕξωσιν: καὶ φη- 

1) πἰϑί ἴρ5] (δέ γεθτο) δ] Ίπηθητ ἱπορία ἀδιηίηοίιτ, δἰ βρί γίειθ. Βῖ- 

τη ϊί85 Ἔχ μαυβία ει. Ὁ," 2) ἰδὶ ποη ἤδθέ οαἰνιἴαπι Ὁ. 8) δυδεηῖς- 
ἰδίοπν ἐοἵ15. σουροΥ σα: δεἰγεοηόμ- νοςανῖῖ: αὐ ἃ. οὑε5 τ8- 

γἰίαϊο Εἰ οτὶ πονῖς. Βείεραὶ ρηϊῶ εἰς. σ. 4) πεπεροποέητει 1. 

Α. Ἐπιρηάανῖ πεπεραΐωται. νχαῖεῖ8 ἑοταταϊηῖθαβ ρούναπι Ὁ. 5) πο 
εοπίϊπαμππι Ὁ. 6). Εοτί. ὅτε. 7) ζαϑαίρεσις ΕΠΡΡ. 

᾿ 



Ἷ 70 : 

ἔων ς ᾿ 5». Ὁ ς ᾿ Ἷ 
σιν ὅτε ὅτε ἰσχύουσι τὰ σώματα, τότε “1) ἴσχεε ἡ φύσις, 
ς - , -- Ὡς 

ἀαὶ τότε ὀφείλεις τῇ καϑάρσει χρήσασθαι τῶν σαρχῶν 
ζ - 7, - δ᾿ 27 3 ν᾿ 

καὶ διὰ τῶν ἔσωϑεν καὶ διὰ τῶν ἔξωϑεν. ἔξωϑεν μὲν 

οὖν διὰ τῶν γυμνασίων, οἷον δρόμου. καὶ πάλης. χαὶ αὖ- 

τὸς μὲν τοὐτῶν ἐμνημόνευσεν, ἴσως, ὡς τότε εὐδοκιμούν- " 
τῶν. σὺ δὲ ξήτησον. τὸν τόπον, τὴν᾽ εὐπορίαν καὶ τὸ 
ἔϑος. οἷς γὰρ ᾿εἰώϑει" γυμνάξεσϑαι, ἐχείνοις κέλεδυσον 
πλείοσι χρήσασϑαι. πρὸς δὲ τούτοις, ζήτησον καὶ τὸν 
πάσχοντα τόπον. ἢ γὰρ χεὶρ μᾶλλον σχαπτέτω, ἐρεσσέτω: 
Οὗ πόδες τρεχέτωσαν" εἶ πᾶν τὸ σῶμα, μᾶλλον ἢ πάλη 

καὶ ἡ σφαῖρα. ἡσυχαζέτω δέ. ἀλλὰ τοῦτο 2) ἀσφάλειαν 
ἐποίησεν, εἰ ϑέλων ἐχτῆξαι σάρκας, ἡσυχίαν ἐτπευτάττει. 
5 δι ΝΑ ᾽ 3. Α Ν ΄ “ξ γ΄ ᾿Ὶ 
ἐστὲ δὲ πᾶνυ σαφές. ἐπειδὴ γὰρ εἶπε, γυμνάζεσθαι, σὸ 

᾿ - » 9. - σῶμα, ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτε δεῖ ἐπ ἄπειρον αὐτοῖς χρή- 
’ὕ ὦ: ἘΣ 2..-ς ὔ ΕῚ - , εἴ: 2 

σασϑαι, λέγει" ἀλλ ἡσύχασον ἐν τῷ μέσῳ, ἵνα τε 5) ἀνα- 
πτήση ἢ δύναμις. καὶ ἵνα δευτέρου ἀνέξηται γυμνασίου. 

, ᾿ Ἁ »ὲ ". 2 ΕΟ Ψ Ἂς ον - ᾿ ,ὔ 

φζάχα δὲ χαὶ τὸ. ἀλλο αἰνίττεται, τὸ ὃν τῷ περὶ διαιτης 
ὀξέων" ὅτε μὴ εὐθὺς μετὰ βαλανεῖον δὸς τὴν τροφὴν, μὴ 
9: ΙῚ "Ἔ Ν 2 ,ὔ 27 ᾿ Ρ] - 32 Ν 2 , ΙΣ ἐρμὰ. καὶ εὐρέα Ὄντὰα τὰ ἀγγεῖα ὠμὴν ἀνασπάσωσι τὴν 
τροφήν. 

7. Οἷσιν 4) ἑφϑὴ μᾶξα τὸ πλεῖστον, ἄρτος ὀλίγος. ἷ"α- 
ϑαιρέσιος σημεῖον τὴν αὐτὴν ὥρην τῆς ἡμέρης φυλάσ- 

σει»" ἐξαπίνης γὰρ ἔῤῥιπται. ὑφιέναι 5) τῶν πόνων, 
ς , ΄. 

ἦ δύεται᾽ ὅμοίως γὰρ ὅλον ξυμπίπτει. ὅταν δὲ δὲ 
.«, 6) ξυμπέσωσι, προσάγειν ὕεια ὀπτά. ὅταν γὰρ πλη- 

- 5 ἢ- - θῶνται; αὖϑις τὸ σῶμα ἀνϑηρὸν γίνεται. -- 

Σ “ὦ 39 ΩΣ Σ Οὕτω καὶ ἐνταῦϑα" ἐπειδὴ ἀπὸ γυμνασίου ἐϑερμάν- 
ϑῆσαν τὰ μόρια, μὲ δῶς εὐϑὺς τὴν ᾿ ἡ ὠμὴ ω μοριᾶα, ἡ ως ξδύϑυς τὴν τροφὴν, μὴ ὠμή 
39 »- 3 , ΄ “ὦ 2 Ὡ 

ἀναδοϑεῖσα, ὀγκώσῃ πάλιν τὸ σῶμα, ἀλλ ἡσύχασον ὀλί-. 
170" εἶτα λοιπτὸν ἐλϑὲ καὶ ἐπὶ 7) τὰ διὰ τῶν ἔδω ἰσχγαε- 
νόντων, τὰς τροφὰς, τὰς ὀνόματι μὲν τροφὰς," ἔργῳ δὲ. 
φάρμακα, καὶ δὸς 8) τῶν ὑγρῶν τινι φυρόμενον ἄλφιτον, 

ΠΝ Ν 

1) 65: 46 }1}15, 5) ἀσαφείαν ΔΑ. Ὠδαᾶ ἱπορίο; βϑοιχαίοη Ὁ. 
2) ον. ἀναζτηϑῇ. 4) ἐφϑιμάξατο πλείστως Τι. ΔΛ. 515} 5) τὸν. τό- 
πον Θοὰά. 6) ἐπεισπέσωσι Οοὰά. 17). 6 αὐυδὸ ἱπίογίας εογρὰθ αἰ’ 
ἰρπθθηί, Θχπἰθθίο. Ο.. 8) τῷ ὑγρῷ Α. 



ΤΊ ᾿ς 
οἷον 4) σίφαιον, ἢ τοῖς. ὠμοῖς καὲ πάρ ϑω: ἐσϑεομένοιξ, 
οἷον μᾶξαν, μὴ. ἄρτον" οὕτω. γ9, καλῶς. πέττεται χαὶ 
τρέφει τὸ σῶμα. δὸς, δὲ καὶ 2) ὕεια πρέη καὶ μὴ, δα" 

ταῦτα. γὰρ τρόφιμα, τὰ δὲ δία, ξηραντικά. ἡ ἡμεῖς δὲ πᾶσι. 

κρέασι, παρέχομεν, ἴσως δὲ ἔθους, ̓ λοιπὸν χατὰ βραχὺ 

τὴν φύσιν παιδεύοντες, ὥστε καὶ ἀσιτίας ᾿ἀνέχεσϑαι, “ἢ 
"διὰ τοῦτο, 9) ἢ οὐχ ὅτε ϑέλοιιεν. λιμαχχονῆσαι τὸ σῶμα, 

ἕνα ἀποθάνῃ. οὐδὲ γὰρ τήχω τὰς σάρκας, ἡ. ἵνα ἀχνό. : 
τῆτα ποιήσω. ταῦτα μὲν περὶ τὴ τροφῆς. 

᾿οιπὸν ὃ ἽἹπποχράτης ᾿φιλανϑρώπως ποιῶν “τ ξητεῖ, 

ἄχρι, πόσου ὀφείλεις ἰσχναίνδεν. καὶ γυμνάξ. δι» τὸ. σῶμα. 

μὴ γὰρ ἀεὶ τοῦτο ὀφείλομιεν, ποιεῖς δὲ, ὡς μὴ ὑπερόριοι 

ἀπέλθωμεν. ταῦτα οὖν 5). παραδιδόαμεν σημεῖα -δπὲὴ τῆς 

αὐτῆς ὥρης φυλάξαι, ἐφ᾽ ἧς εἴωϑε γυμνάζεσθαι, ὅτι ἐὰν 

ἐξαπίνης ἐκλυϑῇ καὶ δυῆ τὰ “Ξ δυνάμεως, τότε ἐπί- 
ὁχξθ; ἤρξατο γοῦν. συνεξάγεσθαι, ἡ  ϑερμασία, ὅϑεν χαὲ 

“δίινεται ἢ “δύναμις τὰ μόρια, χαὶὲ ἀσϑενήσασα, ὡς ἀλλό- 

τριο ἔνϑεν χἀκεῖϑεν ἀποδιώκει τὰ μόρια. τότε οὖν ἐπί- 

, σχὲς. ἀλλ᾽ ἔνϑεν δυῆ, καὶ ἠσθένησε τὰ τῆς δυνάμεως, 
ες 3 - Ὁ Ξ: ᾿ : ἢ ΨΙΣ 

ἐχεῖ ἐπίσχες. οὐ γὰρ πᾶν τὸ σῶμα ἠσϑένησεν . ἀλλὰ μέ- 
ρος. καὶ τὸ μὲν ἀσϑενὲς ἡσυχαζέτω, τὸ δὲ ὑγιὲς γυμνα- 

ζέσϑω.᾽ ὑμοίος ̓δὲ ἐπὲ τοῦ παντὸς σώματος. εἶ γὰρ ἐπι- 

μένεις. γυμνάζων, εἰς τὸ ἐναντίον. ὄρχεται τὸ σῶμα, χαὶ 
σιμείστει. καὶ ὥσπερ φοβούμεϑα τὴν αὔξησιν. τῆς σαρ- 

κὸς, οὕτω. καὶ τὴν μείωσιν. εἰ οὖν ὥκχλασεν ἦ. δύναμις, 

ὀφείλομεν αὐτὴν στῆσαι" ἔνϑεν καὶ ὅρον δίδωσι τοῦ ἕως 

σότε τρέφειν. λέγει γὰρ ὅτι ἐὰν μεμερισμένως ϑρέψῃς; 
ῥώννυται τὸ “ἔμφυτον θερμόν" ἐντεῦϑεν διαλάμπει τὸ 

σιροσώπον. τότε παῦσαι τρέφων. σερόσφερε δὲ καὶ ὕεια 
ς -Ὁ Ξ Α ,ὔ .; τς ΨΞ: ᾿ ς ἂψ ΕΣ 

6) κρδα" ταῦτ, γὰρ τροφιμὰ, καὶ δυνάμενα στησαν τὴν 

δύναμιν. : ξοο τι : : 

1) σηραὶ Οοἀά. Θἰταθαῖι Ὁ, 2). οΥνἱαο, --- ἤἴοπ 50}Π86 Ὁ. 

9) δύ αυϊα νοϊπ8 Ὁ. 4) 16 6 :- φγη65- δηΐη ρΕορμέίογεδ τπϑ οι δ π15. 

πὸπ πί οπδοδιηὰ5, 568 0ῤ σγδοῖ 5 σογραβ. τεάδατηι5. ψιάεης 

1 ΔΙίαυᾶ ἄδ6586 1π σο64. πιεῖς, 5) {ταθῖε Ὁ. ἐφ᾽ οἷς Οοαά. ὩΣ εὐ- 

1185 ΠΔΥπΟΡ ἰὁ 5.18.5 Ὁ, 1. 6. ὀπτά. : 
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ὅ΄. Ἐν γυμνασίοισι σημεῖον ὃ ἱδρὼς ὃ στάγδην δέων ὧσ- 
περ ἐξ ὀχετῶν, ἢ ξύμπτωσις ἐξ ἐπάρσιος. -- 

ζ : ᾿ , ’ “- ἐξ 

Εἰ μὴ ὃ μεταξὺ λόγος ἐβιάσατο, τὸν λόγον τοῦτον 
ἄνω εἶχε τάξαι" ἐπειδὴ γὰρ εἶπε ΦΩ͂ τούτους γυμνάζε- 
σϑαι, ὅτι ἄχρις τοσοῦτον ἕως οὗ ἄρξηται ῥύεσθαι τὰ 
τῆς δυνάμεως, λοιπὸν καὶ ἄχρις οὗ ἄρξηται ὃ ἱδρὼς μὴ 

κατὰ βραχὺ φέρεσθαι μηδὲ δὲ ἀδήλων πόρων, ἀλλ ὡς, 
ἐξ ὀχετῶν πολὺς χενοῦσϑαι" τότε ὀφείλι δὶς ἐπισχεῖν. 7ρ- 

ξατο γὰρ ὑποσυλᾶσθαι ἡ δύναμις, καὶ δέος μὴ εἰς τὸ 
ἐγαντίον ἔλϑοι ἢ σύμπτωσις ἐξ 1) ἐπάρσεως. 

ε΄. Ἢ γυνὴ, ἣν πρώτως ἐϑεράπευσα ἕν Κρανῶνι, σπλὴν 
φύσει μέγας, πυρετὸς καυσώδης, ἐξέρυϑρος, πνεῦμα 

δεχότῃ, ἱδρὼς τὰ πολλὰ ἄνω, ἀτὰρ καὶ κάτω τεσσα- 
, 

φεσκαιδεκατῃ. -- 

᾿ Δεῖ παρελϑεῖν τὸν λόγον" οὐδὲν γὰρ ἐξ αὐτοῦ κέρδα-,. 
γοῦμιεν, ἐπειδὴ χρέμοται, καὶ οὐκ ἐπάγει συμπέρασμα. 
., - ᾿ ἘΣ ἐν -“᾿ . ἃ 5.4 ’ . Λέγει" γὰρ ὅτε ἐν πραννε χΉ ἢ. ἢ» ἘΠΕ αὐ δα Βα: τὸ 
πρῶτον. τὸ δὲ πρῶτον, τί λέγει; ἄρα ὅτι μὲν πρῶτον 
ἀπελθὼν ἐν Κρανῶνν 2) εἶδεν αὐτὴν, τὸ δὲ δεῦτε ερον, 

οὐχ εἶδεν; ὅπερ ἄπορον. τέως δὲ τὸ Ὄνομα τῆς γυναικὸς 
μὴ εἰδὼς τοκαϑύλου, λέ ἔγει ἢ γυνὴ. λέγει γάρ᾽ σπλῆνα 

5. εἶχε μέγαν" εἴτε ἀπὸ φύσεως εἴτε ἐπείσαχτον, οὐκ εἶπεν, 
εἴτε τῷ ὄγκῳ εἴτε τῇ οὐσίᾳ ἦν μέγας. λέγει δὲ καὶ καυσώὸ Ἴ; 

πυρετὸ 7 εἶχε. καὶ τοῦτο ἄτοπον. ἐπὶ σπληνὶ τεταρταίος μό- 
γον, 9) ἢ καυσώδης, εἶ, δὲ καὶ 4) ὑπερσαπὴς ὃ μελαγχο- 
λικὸς, ὡς εἰς μέλαν ὃ ἐτράπη χυμὸς, διὰ τοῦτο καυσώδης 

ὃ πυρετὸς, πόϑεν ἐξέρυϑρον τὸ πρόσωπον; ἔδει γὰρ 
αὐτὸ δ) ὡς πελιδνόν. λέγει. δὲ χαὶ πνεῦμα εἶχε τουτέστι 

δύσπγοιαν. ποίαν δὲ οὐχ εἶπεν, εἰ μήπω εἴπωμεν, τὴν 
μικρὰν καὶ πυκχνὴν ἀναπνοὴν » ὡς ϑλιβομένου τοῦ ϑώρα- 

κος ἀπὸ τοῦ ὄγκου τοῦ σπληνὸς καὶ ὀδυνωμένου. φησὲ 

δὲ καὶ ἄλλο, ὅτι τῇ μὲν δεκάτῃ ἱδρὼς ἄνω, τῇ δὲ τεσσα- 
φεσχαιδεκάτῃ κάτω. διατί: δὲ, οὐκ ἴσμεν. ἀλλὰ τὸν κάτω 
συνταχτέον ἀφορισμόν. 

Ἔ ἐπάρξεως. ,. 9) οἶδεν 1.. νἱ σ: 3 ἘσΗ οὗ. 4) ὑπερσαλ- 
πὴς ,. 5) Ομ, εἶναι. » ὙΠῸ 
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ς΄ - ΕΣ σσον τοῖς ἀπὸ χεφαλῆς, κορυζώϑεσι, βραγχώδεσιν, 
 πιπωρετήνασιν αἵ ὑποστροφαί". «τᾶν γὸρ τὸ ἐκτυέον 

ἀνυπόσεφοφο»"᾽ οὐ γὰρ. πεπασμὸς. καὶ κρίσις, -ἅμα καὶ 
ἀπόστασίς. ἐστιν. --- 

Οὐ χρήζοι. ποικιλίας, μεμνημένος τοῦ ἀφορισμοῦ,, πὺ- 
ρετὸν ἐπὲ σπασμῷ. βέλτιον γενέσθαι, ἢ σπασμὸν ἐϊτὶ τευ- 
φετῷ. εἴρηται γὰρ 2) ὥσπερ ἐπὶ γοσημάτων γίνεται τοῦτο, 
καὶ ἐπὲ συμπτώματι γένηται σπασμὸς, χαλεπὸν σημαίνει, 
ὅτι χαὶ τῶν στερεῶν. καταχρατήσας ὃ πυρετὸς, πολλὴν 
ἐναττέϑετο ξηφότητα τὴν ποιοῦσαν τὸν σπασμόν" “εἰ δὲ, 
σπασμοῦ ἐπτὲ πληρώσει προὔποκειμέ ἕνου, γένηται πυρετὸς, 
ἀγαθόν. ὃ γὰρ πυρετὸς διαλύει τὴν ὕλην, ;» καὶ λεπτοποι- 
ὧν αὐτὴν, παύει τὸν σπασμό. τοῦτο. καὶ νῦν γίνεται, κέ- 
ουζα καὶ βράγχος, ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ χυμοῖ καταλαβόν- 
τος τὸν ἐγκέφαλον" εἰ οὖν. ἐπιγένηται πυρετὸς, διαλύρε 
τὴν ὕλην τοῦ χυμοῦ καὶ παύει αὐτὴν, καὶ ὃχ τούτου οὐδὲ“ 
ὑποστροφὴ γίνεται, ἐπειδὴ ὅ πυρετὸς δωννύει τὴν δύνα- 
μ|ν, ἥτις ῥωννυμένη πέττει τὸν χυμόν᾽ πέστε! γὰρ, οὐ 
τὴν ἀμιγῆ καὶ καϑαρὰν πέψιν, ἀλλὰ τὴν. τελείαν ἀπαλ- 
λαγήν. ὃν μόνον ξητητέον, ἐπειδὴ κόρυζα 3) γίνεται, ἀτεὸ 
τυύξεως χαὶ ϑερμασίας, ὡς φησὶν ΠΝ ἀληνὸς, δὶ μὲν ἀπὸ 
“ψγύξεως γένηται, καλὸν, εἶ ἐπιγένηται, πυρετὸς, εἰ δὲ ἀπὸ 
ϑερμασίας, οὔ. πῶς. οὖν εἶπε »»αϑόλου; καὶ πρῶτον μὲν 
φαμέν, ὅτι εἶπτεν. ὃ Ἱπποκράτης τὸ 4) ἧσσον" ἔπειτα δὲν 

5) τὸ ἐπὶ πυρετῷ εἶπε᾽ ἐπὶ γὰρ τῇ ἀπὸ ϑερμασίας 
κορύζῃ πάντως σύνεστι πυρετὸς, καὶ εἶ, ἕτερος ἐπιγένη- 
ται, τῇ δὲ ἀπὸ ιτϑύξεως οὐ σύνεστε. πᾶλιν δὲ εἶπε, 
τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς κορυξώδεσιν.. ἔστι γὰρ. καὶ 
ἄλλοϑεν κόρυζα. χαὶ πρῶτόν ἐστιν εἰπεῖν, ὅτε ἐξ ἀνάγ- 

πΉς ὅπόμενον εἶπεν, ὡς ὑγρὸν ἔλαιον καὶ 6) Ἔ πόνον 

δηλοῖ οὐ χατὰ ῥάχιν, ἀπὸ τῆς “κεφαλῆς πος ἢ ἐστιν 
εἰπεῖν ὅτε οὐ πᾶσα κόρυζα ἀπὸ τῆς χεφαλ ἧς" ποτὲ γὰρ 
καὶ ὃ στόμαχος ἀνέπεσε, καὶ ἔπεμιψεν ἀτμοὺς τῇ κ5ε- 

1) ἔσον Θοδᾷ, 9) -ἀποᾶ εἱ τε ΒΝ τὶ πε τς προ Βιροσγνθηξδέ 

ἴος Ξυπιρίοπιᾶ φοηγαϊβῖο Ὁ, 3) γίνηται 1,, 4) σον Οοα. 5) τῷ 

Τ,... 6) νογίεργαβ ἄογϑὲ Ο, σπόνδυλοι 16ρ51556 νἱἀείαΓ Οὔάββιιβ, 
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φαλῇ,," καὶ ἐποίησε ἀδρυζάν,. ἢ ἢ μᾶλλον. διὰ τοῦτο. προ-᾿ 
Ὁ}: φὰ ἀπὸ κεφαλῆς, ἵνα εϊπῇ τὴν ἀπὸ ψύξεως 
κόρυξαν" ἢ γὰῤ χεφαλὴ, ὥς. ψυχρὰ οὖσα, μάλιστα 
ταύτην ποιεῖ. ταύτῃ οὖν εἰ, ἐπιγένηται πυρετὸς, ἀγαϑόν. 

-ῃ ς.-.: ς. ζ΄. Οἷσιν; ὁκόταν ἀφροδισιάξωσι, φυσᾶται ἡ γαστὴρ, ὡς 
᾿ : 

ὖ τὐπ ως τουτέδισι “ψόφος ἀρχέσει. ᾿Αρχεσιλάῳ᾽ 
1.) δὲ καὶ ᾧδεε -- 

"ρτι τῶν ̓ προγνωστικῶν λόγων παυσάμενος, φέρεται" 
πἴλι ἐπὶ. 2) διαγνωστικούς. χαὶ δεῖ εἰδέναι, ὡς πολλαὶ 

γταῦϑα ἠνέχϑησαν ἐξηγήσεις. δεῖ δὲ τοῦ ἀστειοτέρου 
ἀναμνῆσαι Σαβίνου. τοίνυν εὑρηκὼς τὸ φυσᾶταε  χαὶ 
τὸν ψόφον, τοῦτο λέγει, ὅτι ἐάν τις ἄρξηται ἀφροδισιά-᾿ 
ζειν, ἐν τοῖς ἀφροδισίοις. 3) φύσαι. πολλαὶ ἐχχρίνονται. 
ἀποδίδωσι δὲ καὶ λόγον, ὅτι ἐν τῇ παιδιχῇ ἡλικίᾳ οὐχ 
εἰώϑαμεν ἀφροδισιάζειν; ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἀχμαστικῇ. τότε οὖν. 
καινοτομεῖται καὶ ξενισμὸν. ὑπομένει ἣ φύσις" ἀπὸ δὲ 
τῶν ἀφροδισίων ϑερμαΐνεται τὸ. σῶμα ἀπὸ τῆς ϑέρμης 
οὖν καὶ τῆς ταραχῆς διαλύεται πνεύματα, ἃ φέρεται ἐπὶ 
τὰ χάτω, "αἱ ποιεῖ φύσας. αὕτη μὲν οὖν ἦ Σαβίνου ἐξή- 
γησις, καὶ οὐκ ἀπόβλητος. ὁ δὲ Γαληνός φησι," τοῦτο 
οὐχ ἱστόρηται ἐπὶ τῶν ἔργων. τῆς τέχνης. καὶ πράγματα, 
μὴ ἱστορηϑέντα, τί ϑέλομεν ἀποδοῦναι λόγον; εἰ δὲ καὶ 
ἄρὰ ἱστόρηται, ζατὰ τὸ σπάνιον εὕρηταί, ὅϑεν προσέ- 
ϑηκξ “αμναγόρᾳ' τῶν δὲ σπανίων οὐκ ἀποδίδοται, λόγος, 
εἰ δὲ ϑελή Ὥσομεν ἀληϑεύειν τὸν λόγον, ἐ ἐχεῖγνό φαμεν. εὕπ- 
θῆται γὰρ ἐν διαγνωστικῇ, ὅτι οὐ γίνεται ὑποχονδριακὸν 
πάϑος. ὡς ἔξυχεν, ἀλλ ὄγκος ἐκεῖ ἐγένετο ἀπὸ μελαγχοτ. 
λικοῦ χὑμοῦ, οὗτος οὖν ὃ μελαγ χολικὸς χυμὸς πέμπει". 
ἄνω παρὰ. τὸν ἐγκέφαλον ζοφώδεις ἀτμοὺς, καὶ ὥσπερ, 
ἄλλα κατὰ ποιεῖ, οὕτω καὶ φόβον. τὰ γὰρ παλαιὰ τῶν, 
ἀντιγράφων οὐχ ἔχουσι, ψέ φον, ἀλλὰ φόβον. εγίνεται οὖν 

ὅ ψόφος πάλιν οὕτως" δ᾽ μελαγχολικὸς πέμπει καὶ κάτω. 
παρὰ τὰ σπερματιχὰ ἀγγεῖα πνεύματα. οἴδοαιιεν δὲ ὥς 
οὐ μόνον σπέρμα, ἀλλὰ καὶ ἔμπεωσις πνεύματος πρὸς : 
ἔρωτα "κιρεῖ ἀφροδίσια: τοῦτο. οὖν ἐστιν ὃ λέγει, καὶ δεῖ 

: .) τὲ Οοὐὰ, 2) διαγνωστιχοῦ ἵι, Ὁ φύὕσσαι, Οοἀᾷὰ. 



δ᾽ 

αὐτὸ ὑπεῤβατῶς ἀναγνῶναι. πολλαχοῦ γὰρ γίνεξαι, ΠΣ 

πλοῦ ἧ γαστὴρ Ἐξ ὑποχονδρίου πάϑους, ὥσπερ φόβος 

γίνεται; οὕτω χαὶ ἐν ἀφροδίσιῳ. οὐ δήπου οὖν τὰ ἄφρο- 

δίσια ποίοῦσιν ὄγκον τῆς γαστρὸς, ἀλλ ὃ τὴς γαστρὸς 

ὄγκος ἀφροδίσια. φὴσὶ δὲ καὶ Ἱρπεσιλάῳ καὶ ᾧ δεεν. 
Ἔχ γὰρ τοῦ ὑποχονδριαχοῦ πάϑους γενόμενα. 1) πρῶτον 

εἰς ὄγκον χαὶ οἴδημα ἤγειραν᾽ ̓ὑποχόνδρια ἢ ἔκ τῆς πολ-- 
λῆς σφηνώσεως τοῦ χυμοῦ χαὶ σῆψις ἘΠ Ὸ ἐξ ἧς πνεύ-- 
ματα δυσώδη. ἐξέρχοντομ.. : 

η. Τὸ φυσῶδες ξυναίΐτεον τοῖσι εἰ τ δὼ, πκαὲ γάρ 
“εἶσι 2). φυσώδεες. -- 

᾿  ἽΖέγεε αἴτιον: τοῦ πτερυγώδους. ἀλλὰ πολλὰ βιβλία 
ἔχουσι 3) πιτυρώδεσι. πίτυρα δέ εἰσιν, ὅτε ἀπὸ τῆς 

κεφαλῆς. λέπυρα ἐκδίδονται. γίνεται δὲ τοῦτο ἀπὸ δια-, 
βροτικοῦ χυμοῦ: φασὶν οὖν τινὲς ὅτε ποῖὲ δριμύτερα 
πνεύματα ἀπὸ τῆς γαστρὸξ᾽ ἐπανέρχονται ἐπὲ τὴν κεφα- 
λὴν, ἅτινα δριμέω ποιοῦσι τὰ πίτυρα. ἄλλα δὲ ἔχουσε, 

πυφρφετώδεσι, καΐ φασιν δει όπὲρ ἐπὶ ὑγρῶν γίνονται 
ἐπὶ σήψει πυρετοὶ, καὶ ὥσπερ, ἐπὶ τοῖς στερεοῖς Ἐχτιποὶν 
οὕτω καὶ ἔπὲ, πνεύμασιν ἀμφήμερος. τὸ δὲ ἀληϑὲς, 
πτερυγώδεσινε ἔχει. καὶ φησιν δτὶ τὸ πτερυγώδεσιν οὔ- 
σῶς ἔχει" οἱ στενὸν καὶ βαϑὺν ἔχοντες σὸν ϑώρακα καὶ 

ἐσχνὰς "καὶ ἐπιμήκεις σὰς χεῖρας, φούτοις δ ἔμπτωσις, 

γένηται. πνεύματος, χαχὰ -πολλὰ ἐπιιγίνονται " ἐπειδὴ γὰρ 
στενός. ἐστιν ὃ θώραξ, εἴπου ἔλϑοι πρδύματα, στεν. ὁρεῖ. 

τὸν πνεύμονα, καὶ δι: δεν ποιξῖ φϑίσιν, οὐ μάτην δὲ 
εἶπε τὸ συναίτιον" ἢ γὰρ πτερὐγώδης πατασκξυὴ χεὰν-- 
φως ἐκ ψύξεως ἐγένετο" αὕτη δὲ ἢ «ρύξις τείνουσα καὲ 
συκχνοῦσα τὸν πϑξύμονα, δύναται ποιῆσαι ῥῆξιν, ἐπὶ τῇ 
ῥήξει, αἵματος πεύσιν, καὶ ἐπὶ φαύτῃ; φϑίσι». ἀλλὰ χαὲ 

7 ψύξις αὐτὴ ἀπειίον. ἐγέννησεν, αὕτη δὲ πνεύματα. 
ταῦτα ἔρχονταν παρὰ σὸν πνεύμονα, χαὲὶ εἰ μὲν πατὰ φύ- 
σιν ὃ πνεύμων ἢ, δύναται μὴ 4) παϑεῖν. ἐπεὶ δὲ ἔκ τῆς 
«γνύξεως δυσεπέκτατος Ἐγένετο, εἰσερχόμενον στὸ πινεῦμα 

ἅ) ες, πνεύματα. 2) φϑισώδεις οὔ, 53) πυρώδεσι Ξ,. ξατέαν- 

ΟΒ515 Ὁ. 4) παϑῆς 1.. : Ε 

Ἐξ, : Θ : 
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- διατείνει : καὶ τῇ διατάσει ποιεῖ ' τὴν ῥῆξιν. σαφηνίζει δὲ 
αὐτὸ καὶ ὃ ξξῆς λόγος. χαλῶς γὰρ εἶπεν ὃ Ἱππεομρήσιο, 
τὸ συναίτιον. πρὸς γὸρ. τῇ ψύξει καὶ αὐτῷ τῷ αἰτίῳ, 
“1) γίνεται φϑίσις. καὶ γάρ ἐστι φυσώδεες. τὰ πολλὰ μέν. 
τοι τῶν βιβλίων οὐκ ἔχουσιν. εἰ δὲ ἔχουσι, λέγει ὅτι χἂν 

σρνεῦμα ὁϑενδήποτε ξλϑοι, εὖχερ ὥς ποιεῖ φϑίσιν, ὅτι 

καὶ φύσει εἰσὶ. φυσώδεις, ὡς τῆς ψύξεως γεννώσης. 
πυνδῦμιοΣ : 

9΄. τ ψυχρὸν πᾶνυ φλεβῶν. δηκτικὸν χαὶ 2 βηχῶδες,. 

οἷον κρύσταλλος, καὶ συστρεπτιχὸν, οἷον τὰ 8) φήρεα᾽ 

καὶ αἱ γογγρῶγαι. συναίτιον καὶ 4). αἵ σκληρότητες. -- 

Ὅρα ὅτι ἐπὶ τῶν φϑισικῶν τῇ Ψύξει γίνεται ἢ δῆξις 
ἰδοὺ γὰρ λέγει, ὅτι τὸ ψυχρὸν φλεβῶν δηπτικόν. ἀλλ ἢ 
μὲν ϑερμασία δήγνυσι 5) τὸ τέμνειν. καὶ διαβιβρώσκειν 
καὶ διαιρεῖν, ἡ δὲ ψύξις τὸ πιλοῦν, τὸ συνάγει» καὶ τὸ, 

δυσεπέχτατον" ἔνϑεν ἐπιφέρει, συναΐέτιον καὶ σχλη- 
θότης. ἀλλ᾽ οὐ πᾶσα ψύξις ῥήγνυσιν, ἀλλ ἡ 1 πάνυ σφο- 
δρὰ, ὥσπερ χιὼν, χρύσταλλος. ἔνϑεν ὠφεληϑεὶς ὃ Γαλη- 
ψὸς εἶπεν, ὅτι εἰ μέλλει τε γενέσθαι, χρεία “αὶ σφοδρύό- 
της τοῦ ποιοῦντος, καὶ ἐπιτηδειότης τοῦ πάσχοντος, καὶ 

χρόνος, καϑὸ τὸ ποιοῦν δρᾷ εἰς τὸ πάσχον. ταῦτα πάντα 
συνέδραμε᾽ πολλὴ μὲν ψύξις, ἰδοὺ ἰσχὺς τοῦ ποιοῦντος 

πεερυγῶδες τὸ σῶμα, ἰδοὺ ἐπιτηδειότης τοῦ πάσχοντος. 
δ) εἰ δὲ μὴ, πολὺς ὃ χρόνος. ἀπὸ τῆς ψύξεως ἐγένετο, ᾿ 
πνεύματα, ὀφείλοντα τῇ διατάσει, ῥῆξαι. ἔστι «δὲ καὶ βπ ΤΣ 

: χῶδες φὸ ψυχρὸν, χαὶ πάντως διαμέσου" πρῶτον. μὲν ὅτι. 

αὐτῇ ἡ ψύξις πλήττουσα “τραχύνει τὸν λάρυγγα καὶ ποιεῖ 
βῆχα. διαμέσου δὲ; ὅτι ῥήγνυσιν ἀγγεῖον ὲ ἐξερχόμενον αἷμα, ̓  

παρὰ τὸν λάρυγγα, καὶ ποιεῖ, τὸν βῆχα, οἷον τὰ τηλέφειῶ 
καὶ αἵ γάγγραιναι" φοῦτο ἦν μέσῳ ἔῤῥιπται" κατὰ δὲ συν 

ψέχειαν ἔχεν τὰ προηγησάμενα πρὸς τὰ ἐφεξῆς. λέγει δὲ 

1) δ΄ ΓΠδίποβο οἰΐϑη ἰΔ0ὲβ εἰβοίίυν, Ὁ, 9) βηχώδεεξ Ὁδαδ. α “ 
3) φερεᾶ "ϑιροτθο; φηρεᾶ Θοᾷ. γάγγραιναι “σοαα. 4) αἵ οἵα. Ἐν 
Ὁ) Νυ τῷ κἱἱ Ἰοροβάση 6) τηυ]έύπι «ἀὐοαὰς ἰθορουῖθ ἰπιο ςοβδὶ ) 
α'ο ἃ ἔγίρογε δὲς, Ὁ, εἰ δὲ μὴ πολὺς ὁ χρόνος, ἀπὸ οἷς. οαυϊάθη, δ. 

Σοροχμα οἱ αἰριλῃ θα 0), 



οὕτως ὅ λόγος" σκέπτεσϑαί σε τὰς ἰδέας τῶν ὕγχων, 
ὥσπερ᾽ ̓ξ τῇ φερεᾷ" τινὲς μὲν οὖν διὰ τοῦ 8, τινές. δὲ δια 

τοῦ ἡ γράφουσιν, ὃτι τὰ ἐπαναστήματα 1 ἐν Φηραῖς 

τῆς Θεσσαλίας μοι ὀφϑέντα" εἰ δὲ φέρεα, ἕν 2) Φεροῖς : 

τῆς ᾿Ιταλίας. τοῦτα δὲ καταγέλαστα, ἀλλ εἰώϑασιν οἱ 

παλαιοὶ φῆρας λέγειν τοὺς σατύρους οἵτινες ζωγραφοῦ»- 

ται μετὰ ὄγκῶν, καὶ τούτων ἐπιμήκων.. 3) φήρεα. οὖν 

ὄγκους ξχάλεσε τοὺς ἐπιμήκεις. 4) γογγρώνας λέγει με- 

ταφοριχῶς τὰς εἰς δένδρα γινομένας 1 παραφυάδας, καὶ 

μάλεστα. εἰς ἐλαίας, ξὰν ὦσι καὶ Περιφερεῖς. ἀλλ. ὃ Τα- 
ληγός φησιν ὅτι οἷδα τινας ἐν τῇ “Θεσσαλίᾳ γογγρώνας. 
χαλεῖν τοὺς περιφερεῖς δ Ἰγέούς.- φησὶν οὖν δ᾽ Ἵεποχράτης 

ὅτι ζήτησον ἡ καὶ 'φοὺς ῥγκοὺς.. εἴτε μοαχροὶ εἴτε πο 

φερεῖς. Ξ 

αὐ: μιετὶ οὐθησιν σύναγμα παῤ όταν μᾶλλον, ὅτι ἐθευς :- 

Π μόπορα. -- 

Περὶ χαλεπωτάτου. πάϑους. ϑέλοι διαλεχϑῆναι., τῆς: 
λιϑιάσεως" ἀλλ᾽ οὐ δυνατὸν νοῆσαι. εἰ μήπω εἰπτώμεν τὸ 
ποιητικὸν, ὑλικὸν, ὀργανικὸν αἴτιον τοῦ. λίϑου. ἔστιν οὖν 
τὸ ποιητικὸν αἴτιον τοῦ λίϑου, ϑερμασία περιφρύττουσα.. 
Ὦ ψύξις πηγνύουσα. ἀλλὰ. χαλῶς. ἔδοξε τοῖς παλαιοῖς, 

μὴ γίνεσϑαι. ὑπὸ ψύξεως" οὐδὲ γὰρ. δυνατόν ἔστι 7:λεο-- 
ψάσαν ἔν ἡμῖν τοσαύτην ψύξιν, ὥστε παὲ πῆξιν ποιῆσαι. . 
γίνεται, οὖν ἀπὸ μόνης ϑερμασίας δ. ποιούσης αὐτόν.- ᾧλι-. 
πὸν δὲ αἴτιον, παχεῖα ὕλη»: ἢ) τε, μελαγχολιπὴ, ἥ φλεγμα- 
σική. κἂν γὰρ 5) πολλὴ. ἢ ϑερμασία, ἀλλ ἡ. παχυτάτη. 
ὕλῃ ποιεῖ τὸν λίϑον, καὶ τὸ ἀνάπαλιν, κἂν «ὀλίγη. ἢ 29. 

πολλὴ δὲ ἢ ϑερμασία. τοῦτο καὶ ἀπὸ. τῶν. ἐκτὸς. ὁρᾶται" 
᾿ ἔστε γὰρ ὕδωρ πολλάκις. καθαρώτατον, "ἀλλὰ συνεχῶς ὃἕ᾽᾽ 

᾿ϑερμοῖς λέβησε ποιεῖ 6) πΌθ.,. οὐ. διὰ τὴν. ὕλην... ἀλλὰ. 
μα, τὴν ᾿ϑερμασίαν" ποτὲ δὲ τ δυπαρώτατον. παξ.. 

4) ιξμερερῆ ἵ,. ἔνιρηρὴ Ἀ. τεοττδοίμθχῃ τὸ ξμφρηρῆ. 5) αεοε ἰδοϑα: 
ἄπ ῬΒοτα Ῥ εἸοΡ ΟΠ δδὲ οἰνταίο Ὁ, Οἵ. σαΐθη. Ὀοταυιθιῖ. ἔῃ ὙΣ- 

Ἐριάθῃι, 845, εὐϊ. Ψ, Ὁ. 473. 5). φηρεὼς Οσοαά. “4 γόγγραιναν.. 

Οοδᾷ, μος 1οοο εἰ ἴῃ 5εᾳᾳ. 68) Οη. μιῇ. 08 ἌΒΉΩΣ Ὁ. 6) πόρον 

-- ποροῦται. ΘοΠ4. : 

Φ, Ἐ. 



: 5η} ᾽ ΕΣ ΈΣΕ, "Ὶ 
παχὺ, ἐπὴ ὀλίγου δὲ πυρὸς καιόμενον, πωροῦται, οὐ διὰ 

5 Ὁ ΣΟ ζῈ 
τὴν ϑερμασίαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὕλην. εἰρήκαμεν, οὖν τὸ 

- - “ ᾿Ξ “ ἈΠ Ν9 ᾿ 

“ποιητικὸν αἴτιον: καὶ ὑλικὸν τοῦ λίϑου" τῶν δὲ ὀργανι- 
- - 2 ᾽ 2 Ὶ Ἁ ᾿ 

κῶν, νεφρῶν, οὐρητήρων, κύστεως. τὸ γὰρ τελικὸν ἐν- 
- ΡΣ , 3 ΝΑ , ᾿ τ 2 ῶ“ ἐπα 

ταῦϑα οὐ συνίσταται, ἐπειδὴ πάντως 1) ἕνεκα ἀγαθοῦ. διὰ 
» 3 2 ᾿ ᾿ ͵ 3 ΄ 9 ,, 

ποῖον οὖν ἀγαθὸν. γίνεται λίϑος, ὃν μήπω 2) εἴπωμεν. 
5.Ἂν Α ΠῚ 4 ἡ} - ἜΡΙΑ ΒΩ 5 2 3 7, 

αὐτὸ τὸ γενέσϑαι τὸν λίϑον, τελικὸν αἴτίον ; δ΄ οὖν ἔγνω- 
Ρ ᾿ χὴ ἍΨ: ο ς 

μὲν, τὰ περὶ λίϑου ἐξηγησώμεθϑα. λέγει οὖν ὅτι ὃ λίϑος, 
᾿ 2 5 ΝΣ 3 

γίνεται, ἐπὲ παιδίοις μὲν, παρὰ τὴν κύστιν, ἐπὶ ἄκμα- 
ζόντων. δὲ, παρὰ τοὺς, »εφρούς. καὶ τίς ἧ αἰτία; τινὲς 
εἰρήκασιν ὅτι ἐπειδὴ ἐπὶ τῶν παιδίων οἵ οὐρητῆρες ἐχ 
τῆς ὑγθότητος εὐρύτεροί εἶσι, διὰ τοῦτο καὶ κχυλίεται ἧ, 

3 ᾿, - 3 2 Σ -" 

ὑγούτης καὶ οὗ μένει παρὰ τοὺς νεφροὺς, ἀλλ᾽ εὐχερῶς. 
᾿ς 

ἃ ’ 2 Α - 

ἐκεῖθεν παρερχομένη, ἔρχεται παρὰ τὴν κύστιν, καὶ ἐκεῖ 
-᾿ ς - ὕὔ 

λιϑοῦται. ὃ δὲ Ταληνὸς καὶ τοῦτό φησι, καὶ λεληϑὼς 
Ω 5.1 «τὰς Ἱ ’ -2. Ὁ Ν ᾿ , ἊΣ ΦΙΣΞΡΣ φαίνεται ἀπὸ ψύξεως λέγειν τὸν λίϑον. 2ἐγεὶ οὖν ὅτι 

ἐπεὶ τῶν παιδίων ἀμείνους γίνονται αἵ πέψεις, 3) ὡς ὃν- 
τος τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ. εἰ οὖν ἀμείνους γίνονται αἵ 
πέϊνεις, οὐ γίνεται πολὺ ὀρῶδες περίττωμα. ὀλίγον οὖν᾽ 
δ Ξ ΄ς , Ἢ -“ 
ξλχεν αὐτὸ ὃ νεφρός. καὶ ἐπειδὴ ὀλίγον ἐστὶν, οὐ γεννᾶ- 

»-" Ν 32 μ δ ἈΚΕῸ ται ἐκεῖ λίϑος" ἔρχεται παρὰ τοὺς οὐρητῆρας" εὑρίσαξι 
Ἄ , ,ὕἷ ,ὔ - ᾿ αὑτοὺς στεγανωτέρους, παὶ ἄρχεται παχύνεσθαι ἐκεῖ" πυτ 

λέεταν λοιπὸν παρὰ τὴν κύστιν" εὑρίσκειν αὐτὴν ἄναιμον 
Ἅ - “ ἢ καὶ «νυχρὰν. καὶ πλεῖον. παχύνεται. καὶ κενοῦται μὲν τὸ 

λεπτορίερὲς, μένεν δὲ τὸ παχύ.. λοιπτὸν ἔρχεται τὸ δεύτε- 
ΟΣ ν ϑ. 

ρον παὶ τὸ τρίτον, καὶ οὕτω ᾧλλήλοις προστιϑέμενα, 
ποιοῦσι τὸν λέϑον. ἐπὶ δὲ τῶν ἀκμαζόντων οὐ γίνονται 
παλῶς αἱ πέψεις, ποιότητι ὄντος τοῦ ϑερμοῦ σφοδροῦ. 
πολὺ οὖν περιττωματικὸν φλεγματικώτερον συνάγεται ἐν 
πῷ ἥπατι, ὁ 4) ξλχών ὃ γεφρὸς, οὐκ ἐᾷ ἀπελθεῖν κάτω. 
ὥσπερ, ,γὰρ μόλιβδος, Χεόμενος μὲν καὶ διὰ βραχέων τι- 

γῶν πόρων παρέρχεται» πηγνύμενος δὲ οὐδὲ διὰ μεγάλων, 
οὕτω καὶ ξνταῦϑα πολλὰ χαὶ παχέα ὄντα τὰ περιττώ- 
ἩΓΤα δέχεται ὃ νεφρὸς, μαὲ οὐκ ἐᾷ χατελϑεῖν εἰς τοὺς 

οὐρητῆρας, “καὲ ἐκεῖ μένοντα ἀπολιϑοῦται" ἔστι δὲ ἄλῃ- 

: ) εἵνεκα ἃ. ὃ) εἴπωκεν --- ἔγνωμεν ὉΠ, ἾὮ,.. :-3) οὐχ ἐπηαί, 
ΤΑ ἀυχη 51. να] 1.5, 4) ἕλχον Οοαὰ, 



᾿8ὅ 
 ϑὴς ἐξήγησις, ὅτε ἐπὶ μὲν τῶν παιδίων κατ οὐσίαν ἐσεὲν 
ἧ ϑερμασία, ἐπὲ δὲ τῶν ἀκμαζόντων κατὰ ποιότητα. 
ἀλλ οἱ λέγοντες ὡς τὰ παιδία ϑερμὰ μᾶλλον τὴν γα- 

“στέρα ἔχουσι ϑερμὴν᾽ ἢ τὸ ἧπαρ, καί ἐστε 1) δηλονότι. 
᾿ δρῶμεν γὰρ τὰ διαχωρήματα αὐτῶν χολώδη, τὸ δὲ οὔ-- 
ρον λευχότατον, ἐπειδὴ τῶν ἀχμαζόντων τὰ περὶ τὴν 
γαστέρα ψψυχρότερα, τὸ δὲ ἧπαρ θερμότερον. εἰ οὖν δπὲ 
τῶν ἀκμαζόντων ϑέρμέν ἔστι τὸ ἧπαρ : μεταδίδωσι, τῆς 

ϑερμασίας τῷ γείτονι γεφρῷ. ᾿ χαὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τῶν 
ἀχμαζόντων᾽ ἐν “γεφρῷ γίνεται ὃ λίϑος" ἐπὶ δὲ τῶν παι- 
δίων, ἐπειδὴ ϑερμή ἔστιν ἢ γαστὴρ, μεταδίδωσι, τῆς 9ερ- 
μασίας τῇ κύστει, καὶ διὰ τοῦτο ἔχεῖ λέϑος γίνεται... ἐλὴ 

ἄρα ὅτι οὐκ ἀνεχόμεϑα ἀπὸ τῆς: ἐν γαστρὶ ϑερμασίας 

γίνεσθαι λίθον; κατὰ φύσιν γάρ ἔστιν ἐκείνη, ὑπὸ δὲ 
τῆς παρὰ φύσιν ϑερμασίας περιφρύττεται ὃ λίϑος. τότε 

“λοιπὸν τὴν ὕλην. αἰτεώμεϑα. εἰ γὰρ καὶ μή ἐδτε πολλὴ 

ἢ ϑερμασία, ἂλλ' ἐπειδὴ πολλὴ ἡ ὅλη, διὰ τοῦτο γίνον- ΄ 
ται λέϑοι. ὑγχρότεροι γάρ εἰσιν οἱ παῖδες ξ τε φύσεως 
καὶ κράσεως, ἔκ τε τῆς πλημμελοῦς διαίτης, τῆς πολὺ 

σὐναγούσης τὸ φλέγμα. ταῦτα μὲν περὶ, τοῦ λίϑου. εἰ δέ 
στοτε ἱστόρηται ἐν κώλῳ γινόμενον, οὗ πρόκειται, 2) »ῦν. 
ζητεῖν. τὸ μετ οὔρησιν σύναγμα. διὰ μιᾶς λέξεως ὃ 
Ἱπποκράτης ἐδήλωσε » πῶς γίνεται ὃ ὁ λίϑος, καὶ ποῦ γί- 
γεται- πῶς μιὲν, ὅτι, οὐκ ἀϑρόως, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ συνα- 

᾿γόμενος. ὃ λίϑος γίνετας , χαὶ οὕτω κατὰ βραχὺ ϑεραπεύ- 

ὅταξ, εἰς “Ψαμμία ϑρυπτόμενος. ποῦ δὲ, ὅτι τοῖς παι- 
ὁίοις. ἔν τῇ κύστει, τοῖς δὲ ἀκμάζουσιν ἂν τοῖς ἜερθρΙΕ, 

“α΄, Τὰ σχήματα 3) τὸ δηΐζοντα μᾶλλον, -οἷον ὃ τὰ κλή- Ὑ 
ματα τῇ χειρὲ πλέκων ἢ στρέφων, ὑπὲρ ὀδυνέων κατα-. 

κείμενος, λαβόμενος. πασσάλου ἄχρου ὑπερπεπηγότος 

εἴχετο. καὲ ἐρηΐσεν. --- : .- 

Τοῦτο μὲν δὴ ὡς πρόγραμμα ἀναγνῶναι. ᾿ψησὶ γὰρ 

ὅτι διροίλεις ζητεῖν τὰ σχήματα φέροντα δᾳστώνην. λέγερ 

1) δῆζον ὅτε 56. ἀληθές. 83) τοῦ δοάα. 38) τὰ οπι. δηΐζονται. 
μᾶλλον οἵα. στρείρονται. ὑπὲρ οι. αβόμενος οπι. ἄσρῳ, ἐρήϊ- ᾿ 
σον. Ὁοπά. ΞῸὉ :Ξ : 
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δὲ ὅ λόγος ὅτι ὀφείλεις καὶ τὰ ἀπὸ τῆς τύχης εὐκαίρως. 

γιγνόμενα. μεμνῆσθαι ἐν τῇ τέχνῃ» καὶ φέρεν τὸ παράς. ̓ 
θειγμα;; ὅτι ἀμπελουργόν τινα εἶδον, ὃς διὰ τὴν οἰκδίαν 
τέχνην» λαβὼν κλάδους ἀμπέλου, ἔστρεφε. παφελύϑησαν 
οὖν οἱ μύες τοῦ βραχίονος, καὶ ὡς παρὰ τὴν οἰκείαν 

1) ἀσϑένειαν γίνεσθαι, κατεβλήϑη.. λοιπὸν πολλὴ ὀδύνη, ἐς 
πολλὴ δυσφορία, καὶ δυσφορῶν ἔνϑεν κἀπκεῖϑεν ἐῤῥιπτε τὰ 
μόρια, καὶ κατὰ τινα τύχην πασσάλου κειμένου ὑπὲρ τῆς, 

κεφαλῆς ἐδράξατο ἐ ἰσχυρῶς καὶ ἐπαύσατο τοῦ πάϑους. ἴσως 

γὰρ μῦς Ἴ. ὅ παραλυϑεὶς, καὶ ἔν τῇ συγκάμψει 2) δξέτει- 

᾿ψεν ἤ- χεὶρ, καὶ ἐντεῦϑεν ἐράϊσεν. 

εβ΄. Ὃν 38) ἐξ ὀρεοτυπίης παρὰ τὴν γέφυραν εἶδον ἐγὼ 
ῥδίπτοντα. τὰ σχέλεα, παὶὲ τὴν χνήμην ἑτέρην, ἥκιστα : 
ἐλεπτύνετο, μηροὶ. δὲ 4) [05] καρτα. οὖρα καὶ γονὴ οὐκ 
ἤσχετο. --- 

Οὐκ ἂν 5) σαφηνισϑείη ὃ λόγος, εἶ μὴ προσλάβωμεν 
ἀνατομιχὸν ϑεώρημα. εἴρηται γὰρ, ὥς ἧ ἅπασα δάχις, 

ἔχξι σπονδύλους εἴκοσν τέσσαρας μεριξ ομένους εἰς τρία, 

ἑπτὰ εἰς τὸν τράχηλον, δώδεκα εἰς τὸ μετάφρενον, χαὶ 

σεέντε εἷς τὴν ὀσφύν. εἰ οὖν ἐκστῶσι τῆς οἰκείας βάσεως, 

πρὸς τὸ διάφορον τῆς ἐχστάσεως ἔχουσι καὶ τὰ ὀνόματα" 
᾿ Ρ , ᾿ 

εἰ μὲν γὰρ ὀπίσω, κυρτώματα, εἰ δὲ ἔμπροσϑεν, λόρδωμεα, 
5:15 ν᾿ 3 ᾿ χῷ κ “ὦ ἘΣ , ᾿ : “ 
εἰ δὲ εἰς τὰ πλάγεα, 6) Ἐκωλίωμα. εἴ οὖν μόνον χλονηθῶ- 

ε , ,,».- ν .) 253. ν . 2) ἐν 
σιν οἱ σπονδύλοι, πολλάκις γὰρ ἔρχονται ἐπὶ τὰ ἔμπρο- 

: , Ά Ἃ᾽ ;» Σ -ἫἦὟ δ 

σϑεν, Θλίβεὶ τὸ πάϑος, καὶ στενοχωρεῖ τὴν κύστιν. χα 
Ἄς ᾿᾿ ς ΡῚ ἜΝ Ρ ᾽ ᾿Ὶ 3 Ν Ν , . 

τὴν γαστέρα" ἐντεῦθεν ἐπέχει τὸ οὖρον καὶ τὴν κόπρον; ; 
οὐ μόνον διὰ τὴν θλίψιν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἀσϑένειαν, 
τῆς ἀποκριτικῆς δυνάμεως. εἴρηται γὰρ ὅτι. χαὶ τὰ ἔν- 
Ζερα χαὶ ἤ κύστις ἕως μὲν τῶν χάτω φυσικῶς ἐνδργοῦ-. 

σιν ὅταν, δὲ ἔλϑῃ τὸ περίττωμα κάτω, τότε ἡ ψυχικὴ 

ἐνεργεῖ. μύες γάρ εἰσιν οἵ περιστελλόμενοι καὶ χαλῶντες. 

στοτὲ δὲ ἐπὲ τὰ ὀπίσω ἐγένετο, ἢ ἔκστασις τῶν σπονδύ- 

λων, καὶ ἐντεῦϑεν παρελύϑη τὸ ὁ γεῦρον, χαὶ φέρει. ὀδύ- 

: 1) ζδεουτε -- ρχγαρίον. πϑίατα τὶ ρτορτίατι ἀοθἢ 41, 0, Ο. γήο. ζξ- 
ν᾿ ἀγάϑη. 8) ἰὼν ἐξερεοτυπέης. ἑχζατέρην Οοαᾷ, 

5) σαφηνισθὴ (οαά, 6) Ξωλέωμα , ἴμε8ο σχολίωμια, 

.4) οὐ οπι. ΠΙρΡ- 



᾿ς 

“- 
4 

ψῃην τῷ μυὲ τότε χατὰ τὸν τράχηλον τῆς κύστεως, καὶ τὸ 

ἀπευϑυσμένον.. ΐ ᾿παραλυϑέντων οὖν. ἐκείγων τῶν. -μυῶν, 

ἀκούσιος. ἐγένετο ἕχχρισις" ἀλλ οὗ μόνον Τοῦτο, ἀλλ. 

ἐδείξαμεν. ὡς δξ ὧν γεύρων δέχονται οὔτοι οἱ μύες, ἐκ 

τούτων καὶ οἱ πόδες" ἔνϑεν δπειδὴ ἀργίη, τήκει, καὶ οΣ 
Ἢ γ 2 ᾽ Ὰ ὔ Ξ ΜΠ ξ Στὰ Α΄ " ἿᾺ 

πόδες ἰσχναίνοντο, χαὶ μαλιστὰα οὗ μηροὶ πλησιάζοντες" 
Ἶ : »-» ᾿ς μ} : 32) Ξ Σ 

οἱ μέντοι πγῆμοαι ἀλλόοϑεν χαὶ ἀλλοϑεν ἐῤῥίπτοντο.. καὲ, 
“μὴν τὸ ῥίπτεσϑαι ὑπὸ δυνάμεως γένεται. λέγει οὖν ὅ 
“πττοκράτης᾽ ἐῤῥίπτοντο : κενούμενα » ἀλλ ὡς. ἔτυχεν, 

35».ς 
: ὁπουδήποτε ἦσαν δ διμμένα, μὴ. διοικούμενα. ὑπὸ δυνά- 

τὸ 

τ μδωρ' Ὥ ὃν ἐξ ὀφρεοέλυπίης. παρὰ τὴν γέφυραν 

εἶδον ὃ δχὼ δίπτοντα. τὰ σκέλεα καὲ πνήμην ἐτέ- 

θη»; ἥκιστα ἐλεπτύνοντο, μηροὶ δὲ κάρτα. οὖρα 
δὲ κ καὶ γονὴν οὔκ ἴσχετο, ἕνα δηλώσῃ ὃ ὅτι. συνεχῶς 
ἢ λίϑους ἢ ἢ μέταλλα χόπτων. καὶ κουφίζων ξαυτὸν, παρέ-. 
τρεψε τὴν. ὁάχιν" “διὸ ταύτῃ πέπονθεν. ἥκιστα. ἜλῈ 
πττύνετο. τὸ ἥκιστα, τὸ ἧσσον σημαίνει." .2) ἐοῦτο γὰρ 
ἂντέ ἔταξε τῷ κάρτα". καὶ γονὴν οὔκ ἔσχετο. »όπρον 

καὶ οὖρα ἀκουσίως ἐκρίνοντο, διὰ τὴν παφάλυσιν ζῶν» 

μυῶν. διατί καὶ σπέ ἕρμα ἀκουσίως; Ὡς γὰρ ἔχουσιν οΣ 

᾿μῦες τὰ σπερματικὰ. ἀγγεῖα. χαὲ λέγει ὃ ὅτι εἴρηται, », ὡς οἵ 

“παδ 3) ἐπιγάστριον μῦες δέχονται γεῦρα ἀπὸ τῶν πον: 

δύλων, καὶ συμβάλλονται στεριστε λλόμενοι. τῇ ἔχερίσει τοῦ: 
Ξ : Ἐς 

σπέρματος» καὶ σφίγγουσι» αὐτό. νῦν οὖν προ ΝΣ ξες. 
οὐκέτι; περισφίγγουσιν, ᾿ὅϑεν ἀκουσίως. ἐκχρέγεται ᾿σὸ 

᾿σηξρμα. καὶ μὴν φυσικόν. ἔστιν 8ργο».. καὶ λέγει ὅτι ἀκου- - 
σίως ἐχκρένεται, μὴ προηγησαμένης ἐρωτιτῆς {Ὁ ΡΠ 

ξχουσίως δὲ, τὸ ἐναντίον. 

εγ. Πτερυγώδε ἐς φύσιςς. πλευρέων 4) δὲ ἀδυναμίην τ: ̓  

ἀφορμῆς. -- ᾿ 
Νῦν ζηεεῖ, πτορυγώδης κατασξευὴ πόϑεν γίνεται. πα 

ἀφορμὴν καλοῦσεν οὗ παλαιοὶ τὴν ἀρχὴν, τὴν αἰτία». ζη- 
τοὶ πόϑεν. ἔχουσι, τὴν: ἀφορμὴν αὲ πτερῦυ γγώδεις χατα-. 

σχξυαὶ, καὶ εἷς τὸ καϑολιπκὸν τρέχει ὃ. Ἱπποκράτης, ὅτι : 

1) ἐὼν τ Θοἀᾶ. 9) τούτῳ, Θοἀ4. 5) χατ ἐπιγάστριοι Θοᾶὰ. Σ 

4) δύναμιν τῆς Οοάά. Αρυᾶ. Οτασδαπι ἐγ ἸΘβισν ῬΌΒΕ ιδ΄. 
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᾽ [2 Ὰ “Ἴ 2 ; “ ὃ 

᾿ πάντως διὰ ψύξιν τῆς καρδίας καὶ ἀδυναμίαν τῆς ἐμφύ- 
, ς , ἢ 

του ϑερμασίας στενὸς καὶ ἀβαϑὴς ἐγόνδτο ὁ ϑώραξ. ἢ 
Υ “: ᾿ ς , Ὁ 2 ὶ 

δὲ ψύξις αὕτη, ἢ ὅτι μικρά ἔστιν ἥ καρδία, χαὶ οὐ πέμ- 
Ζεξι θερμασίαν, ἢ ὁ ὅτι μικρὸς δ ὀγκέφαλος, χαὶ διὰ τοῦ- 

σον δι νωτιοαῖος, δὲ ὃν οἱ σπόνδυλοι» δὲ οὕς αἱ πλευραὶ, : 

καὶ διὰ τοῦτο στενὸς ὃ ϑώραξ, καὶ ὅτι ,πατέψυκται τὸ 
ἧπαρ, ὡς μὴ πέμπειν πολὺ αἷμα, ἃ πάντα ὑπὸ ψύξιν 

Υ ἧς , - “- 

καὶ ἀδυναμίαν ἀνάγεται, καὶ στενότητα τῶν πλευρῶν. 
Π -»-Ὲ ; Ἂ - ὔ . 

εδ΄. Ἐπὶ τοῖσι καταῤδοίσι τοῖσε κακοήϑεσιν εἰ ἔχχρισις 
, εἴη καὶ μὴ εἴη, κακόν. --- ν᾽ 

ς , ξ: »δεὶ Περὶ χακοήϑους κατάῤῥου ϑέλει διαλεχϑῆναι. οὐδεὶς 
- ες ν 

δὲ δύναται γγῶναν χκαχοήϑη “καταῤῥουν, μὴ γνοὺς τὸν 
1) εὐήθη. καταῤῥους οὖν ἔστιν, ὅταν διαϑερμανϑῇ ἢ 
ψυχϑῇ ὃ ἐγκέφαλος, χαὶ διαλυϑῇ αὐτοῦ ἢ ὑγρότης. ἀλλ 
εἶ “μὲν εἰς ὀϊνας ἔλϑη ἧ ὕλη, κόρυζα καλεῖται, εἰ δὲ εἰς 

. ὕπερῴαν, κατάῤδους. καὶ μέλλει ὀλίγη ὑγρότης κατέρχε- 
σϑαι. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη καχοήϑης, ὅτε Ἑρμὴ δυσχρασία 
παταλάβη τὸν. ἐγκέφαλον; καὶ ̓ χαταφέρεται ὑγρότης δια-᾿ 
βρωτιπή. αὕτη οὖν φέρεται εἰς τὴν ὑπερῴαν, καὶ ποιεῖ 
τὸν κατόῤδουν" αὕτη ἣ ὑγρότης φέρεται παρὰ τὸν πνεύ- 

«. ’ 

μόνα, καὶ εὑρίσκει αὐτὸν ΠΟ ΤαΚΟΣ καὶ εὐπαϑῆ, καὶ δια- 
βιβρώσκει αὐτὸν, καί ἔστι μέγα “ὐκὸν», ἐπειδὴ διρβροῶς 

τιχή ἐστι καὶ δριμιεῖα ῇ ὕλη" εἰ δὲ μὴ ἀνάγοιτο, καὶ ὡς 

σημεῖον καὶ ὡς αἴτιον χαπὸν, ὡς σημεῖον μὲν, ὅτε δηλοῖ 
κατέχεσϑαι μᾶλλον ἐχ τῆς θερμασίας, ὡς αἴτιον δὲ, ὅτι 
μένει, καὶ πολυπλασιαζόμενον ἐπιτίϑεται τῇ δυνάμει καὶ 
«τῷ πνεύμονε, καὶ διαβιβρώσκει μὲν τὸν πνεύμονα, βαρεῖ 

“ τὴν δύναμιν καὶ ποιεῖ θάνατον. 

μ᾽ “- . "Ν ἢ 
“Δ 
ΝΣ 

Ἵ ᾿ : αἰδαβόρεις ἀὐλαν. ᾿ - 
Οαρϊία ἄυο δεαυοπέϊα σταθος ἴα τηοῖ5 οοἀϊοῖθαθ ἀοϑιἀοταπίατ, Θυπέ ἀρνχὰ ( αϑσυχη. 

Ἠίρογεοβ ἱποίρέμηξ ηιμοτίδιθ φιΐάοηι ἃ ζμηηδὶς πιαρῖξ, 
εἰ, ὈΕ6Ρ ἀογϑιηι, οἱ ἔμ ἦε σαρμί. Τγιίηι οἵ υἱτίθ. ροϑίο- 
Ἅ7μ58 πιαβῖδ, φμαῆὶ αὖ απίογίογε ραγίθ. Ἡογγοηΐ ὀκχίθ- 

" 7ίογα πιαρῖβ, ραπι ἱμίοτίοτα σογροτίς, ὧἱ οὶ, [όπιοτα,. 
δὰ 

{ 

1) εὐὐθη» ,. 
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Θεά εἰδαπι σμῖ5 ταγα. Δ τϑτο ρὲζιι8. ἐμαϊσαί. Α φιέδιις 
απμίοπι αἴϊὲ8 Τίρεμί, Κογίαδ86 τἰσογίδι5, ἐποῖρὲξ ἐχ ταξβοιμίϊ. 

Τὰ αὐυϊπίέσ Π|ῦτο Αριουϊσπιοσίιπι. μᾶθο δαᾶθην πομτοπέίο, ἐγαά!-.. 

ἕωτ, απδ6 δέ μος Ιϑόο. ῥτορίον δοβ, αυϊ δὦ απο ἀτίεπι ἱπέσοαοῖ 

ἀεβδπέ, ᾿ξοτα θέαν, οαπ ἀαδάδπι ἑᾶπιδη ἀρρόπάϊοο ἐπ ἈΡΒουϊβπίο- 

τῦπι ΠΌΤΟ ΠΟ βοτιρία: Θτδα ρϑυϊο. μοβέ τϑοίθηθ 8π βεγρούᾶπι 

αὐϊθοία ε'., ἐχροηδοιῆτα. Θυοάηδπε. ἐβὲ αυύθαι πθὴ0 Ἠ!ρροοτα- 

τί5. Ῥγοροβίίαμι: Ποβροπάδσπιι ἄς τίρουῖθαβ. πιθπέϊοπθπι ἔδοογο, 
: ἀϊοεπέσπι, ἴῃ τι] ῖθτις τί βόγεπν ἃ Ροϑέουτοτε 5 φοτροτῖς Ρατέ- 

'Ῥιὶ πιδρὶς ἱποίρετθ ἵϑγιι πῸ5 ρτῖπ5. ἀπαδάδπι τὶσοτῖ ἀπογθη- 
(185 ΒΟΓαΌ ΤΆ Πλτ5, {π885 τδίϊομθ βΈχηβ, ἄπδξ ταξῖοπο ΤΟΙ ὈΤΟΤΈΣΠΙ: 

{το 5. Ἰέδι τδίϊομθ δἰέπα τυ θτοτίπη. Α βοχὰ, οὐδ ἀϊοϊπιαϑ, π|α1- 

Πομοθ οβ86 υἱτῖβ ΕἸρΊἸοτθα: ἃ ππειηδτῖβ, αὖ οἴπ ἀἸοί πηι, πιθῖα- 

ὕγτα αὐυδοάδπι φᾶγποβα, ἀπαδᾶδπιν ἤουνοβα: οὐ φατποϑα 611 πυηΐ, 

“πενοβα ἔτίρτάδτ ἃ πιδαρθτούπμν ροβίξῃι, αὐ οαπε αὐπνυγδπνβ, δηΐθ- 

ΟὝΙΟΥΟΒ. ΘΟΥΡΟΥῚΒ ραγίοθβ 6586 ἈΠ ἴονθβ: οατν ἴδον δὲ ΟΣ 60 Ἰοοῖ 

οἷπί μοβῖξα, μοβίοτίοτα δαξαπὶ τρί ίοτοϑ. {Π0} Πδ6ο Ρτδδβοίνίπλιβ,. 

τηοάο αὐἱά ἀϊοαί Η!ρροοτδέοβ νἱἀθαυίαδ: ἵπαυϊέ Ἰοίίυν, Οὐ τε 
ρμᾶτῖα ναβὰ βδβεαπέ, νἱτῖβ ἐσίριήιοτο Βαπε τη ὈΪΕΥ 65... 

Βεμα ἀϊχι δυΐθπι, τοί ξ6 Βαθοηθηβ νδβοῦκ, πθᾶπε δπΐπν 8Ὁ- 

Βαγάπτι οδῦ, ἴθ νἱσῖβ. ΠΟΙ πιπαᾳιθτή πὐτ δ 6556 {γι ο ἀἸ αΐθην, ἴτπι, 

τὰ ΠΟΥ ΒΒ τΤΏΟΥ ΙΝ. ἸάοῖτοΟ οὐ νῖτοβ ἐγι σ᾽ ἀἸοτοϑ 6556 οομύη σε, 
Οδοίοταμπι 81 εἰϊεοίγιοοβ σδιδᾶς θΆ765 ἔπουϊηξ, τὰ ΠΟΥῸΒ. τα ρη15. τὴς 

βογὰ αἰποϊππέυν: τίσου απέθπι Ἴρ515 δ᾽ Τππβὶβ οτέυτη Βαβθοέ, δὐὲ 
6αϊα ἴῃ μοΟΒίοΓΙοτῖθιβ ΡΑΓΕΡυΝ Ὁ] Ἰἰασθηΐ, δὲ ἰάθο ἔτι σία 

Βαης, δὺξ ρτορέοτθα αποα 1ρ515 υἱοτὰβ Ὑἱοίϊηυβ δϑέ, ἀνι σιάανι. ἴη- 
ἐετιροτίοτῃ ἴῃ Ἰρβος ἔπηάοπβ: διαυϊάθων ἀξονὶ σαβδίδπεϊςζι, τπιέροία 

Ὠοῖνοβα, ἔγισιάα οβὲ. πουνοβᾶ νϑῦοὸ ρτορίοτθα ἀϊοϊξιν, αὐἷὰ 4118- 

ἐθέυτ, δὲ οϑηβεν ποτέιτ: 6.5. ΨΘΓῸ σοπ σαν ξὰβ σΘπογθ αἱ στδίϊα 
οαΠπ|88 ἴδλοία ἔαϊ6. ἔρϑθ ἀυοατπδ αέοτηβ ᾿π. πιῶ 005 ρτοσοββιβ 64πο8- 

ἄδπι Ἰηβέδν σοΥππατη τητεεϊε, Τηᾶς βοαμΐειτ, τὲ ἃ 16τ}}15. 1π πομ- 
Τιοσθαβ. τῖσου ἰηϊόπτη οαρίδῦ: δὰπὶ ἰρβῖὶβ μτοχίπιιβ Ἰοσδία5 81. 

ζέον. ΘοΥΕρττω βρτ8 8115. χη οάμ!!ας6, Ἰἠέογνοπέι Ρ᾽οτυπηαῖιθ πΐουῖ Ὑΐ 

ἴα ρμᾶνεϊοῖρδέ, πο «πιο ἴρεα ἃ φογεῦτο ποινοβ βιξοῖρίοί, δα 
αυοά εἱ νἱοῖπυϑ. 5ἰέ, Νὰ ταθηῦτα, 4πᾶ6 ἰηΐθυ 56 νἱεῖα δοταμια-. 
πἰοαπί, ΔΠἃ ῬΤΟΡΙΟΣ νἱοϊηίδην, 4|16 ρτορίον δἐπηϊέίειαι. 14 ἔδοϊυηΐ, 
Αε αποπίαπι ἃ ποῖ ἀϊοίαμη 6βέ, δηξοτίογεβ ρᾶτῆθθ 6886. δ! μῖδ8, 

ΒοδίθσΊΟσο5 ἐγιρίάας, ᾳὐδοηδην διπΐ Βυΐηα τοὶ οδυβαθῦ Βεβροα- 
ἄδιτιδ, ὁπ σἱάοαπηθς δηξογίογα Ηἰτβαία 6586, δὲ δος πο Ὠΐδὲ 

90 σαϊογόμι πιυέιμι, μοβίοτγιονα ϑότο ρίαῦσγα, δέ πθο, ρτορίεσ 



Ἵ 90 
ἔτγίσαδ: 1460 ὈΥΟΓῈ5 δαί οδἸ ἀδο “βυηΐ, οἷ ΘδΥποβίοτος, δέ 

ἀοηθυ δδιβὶβ οχροβιίδε, ἘΠῚ ον Βό6 1ρ515. ἃ πδΐαχα γ᾽ ἀθηάι, 
Ῥούθηϊια σομοοθϑδα 68, 4886. ρετίοαϊα ργοβρίοϊέ, δὲ ἃ}. ἱρϑὲς Θὴβ τς 

ζυαθίατ. Ῥοϑέογιοχοϑ δαίομι, πἰροΐο γνίβι σαγοηΐοβ, Ἰοοῖτοο ἀὐυτίο- 

ΤΩ5, ἐυϊοϊάϊοτοβ, ἀθηβίοτοβ, δ ' 1Ἰπΐυσιβ. τοΐπθ. ΟὈΠΟΧΙΔ 6. 5πηΐ, 

ἘΠῚ ἤος. δὲ ργδοβθηξ5. ἀϊοεοπἾ8 ῥτοροβείαπι: ΒΊροτοΒ ἱποἶρὶ- 

Ἐπ τὰ ὩΠῚ ΘΕ θα 5. 4Ὸ|ἄ χη ἃ Ἰα 015 π|2515, δ ΡῈ 1 ἄρτι. 

Βασι: δὲ ἐππὸ ἔπ οσαραΐ. νατῦμι δ ΨΙΤΙΒ ΡΟΒΟΘΤΕΝ τῇ ἃ- 
οἰ5, 4θαιι 8} δηὐουϊοεῖ ρατίθ, Εὰ νοχ, πιᾶρῖβ, ἀδ Ἰη0]16- 

αῖριβ ἀἰοῖδιν, αυϊα βαθρίπβ ἱποϊρίπηί 1η 1ῃ 515 ΤΙΘΌΤΟΒ. ἃ. Ἰπι θῖν, 
᾿φυδη. ἴῃ νἱτῖβ, δυ ἀποηΐδην ΘΧΟΥΪΙΠΕΌΣ ΥἹΘΌΤΘΒ δέξαη) ἃ} 4118 

χηθι θεῖα, 564 οὐερτῖης ἃ Πππὴθ]8 οὐ ἃπία ἀϊοέαβ οαυϑαβ, βοᾷ 
Ῥτδδοῖριιθ ρτορέο πΐοσαπι, ϑυράϊς ἩΠρροογδΐίες, Ἐοσσ θη ς ἐχ- 

ἐοτίοτα τηᾶρὶβ, ἀπδπι, ἱπέοσϊοτα ΘΟΥρΡΟΤΙ5, πὸ ΘΟΡ ΜΕ, 

οὐ ἔουιοτα, βοᾷ εἰΐδιι οὐυδΐϊβ τᾶτα. Ἰάννετο θ11πὸ 1ηάϊ- 

φαΐ, Ἦρσα εξί, νοὶ υἱ δηϊθαϊοίοττιην ΘΟ ΠΟΙ 510: 4π0α ΒΟ οδέ ΡΓῸ: 

Ῥίον βαρτα ἀϊοία Ποττότοπι βαϊμιηξι, δι ἀἰχίββθ, Βοττοπξ, ὑδ΄ 

ΕἰθῚ, οδίεπάδέ, 56. Ὧοη ἄθ ᾿πάϊοδέουϊο τίσοτθ γαηϊε ἔρθοσε, 86. 
ἂς 60, 4} ἃ ἔγίσοτε Ἵχοϊξαίυτ. Εὐχέοσϊοτα ἀϊοῖέ δὲ ᾿πέθτυϊοσα:: π 

ἴῃ ουβὶίο, δηΐα δ μοβέ, αὐ ἴπ Πυπιοτο, δὲ ἔθπιοσθ, Νϑῃ οΟΡ 

Φχίοτίοτα οαἱἑάα βυηξ, αἰροίς Ρ1}15. οὐβιία, Ἰηΐοτίοτο Ὁ1}15 σδοιᾶ, 

τυΐα ἔτι οϊἦα, ἘΠ ΠΙδΥΣ δυΐθπι ροβίετίοτα ἐγισιάϊοτα βιιηΐς δὲ σ]αῦτα, 
φιηύοτίοτα οαἰἄα «ποιηδάπιοάιη οὖ ἔοιηουῖβ. ΒῈ}]1ο1} ἀοἸπάθ, 
Ὁ {αἸΡα5. ἀπέσιῃ 115 τι σοηΐ, ογέαβϑβο Ὡ]ΘοΥ θτί5, ἐποῖρτ 

6Χχ νψαβοῦϊ!β.. Ὀοπριάογαμάμπβ εϑὲ 16 βεσπιο, δὲ (αἱ βἰσηιποοίς, 

Ἐγθαπιθηέον οηΐπι 8} ΔΕ οΥΙΟΥΙ 5. τυθι δ τῖὶβ Πὲ τισουῖθ θΥἰ ΠΟΙ ρταπι, , 
ἘΠῚ οϑέ. δέ τ0}} οαῖβα. Ἐπ «πδοηδην οδὲ Ππαθοΐ ἀϊοΐμηιϑ 10} 

6856 Ὁ]ουβ, εὖ δυπιοτῦπη δθαπάἀδηέϊαιη, δὲ Ηἷς ἄθ οδιιβὶβ ἰη46 τίς, 

ΞΟΥ βυμς. Τηϊτση. Ουἱάδμν οοάϊοας ΠαΡοηΐ, ΟΣ ΘσοΟΔΒΙ ΘΟ ἢ θη8). 

ἐγιήάδιι, ἐσ ναβοι]θ, Θυΐξάδπι, 6οχ δοῃίγαυβ. ΒὲῚ Ἰθρότη!85, ΟΧ 

ΘΟοδΑΙφΗἾθι8, Ἰπ ΘΠ σθηάθπι 6δὲ, τὶροτθηὶ ἐποῖροτο οχ ΟσοΆΒΙ0ΠΙ" 

ῬΒ, 14 δβέ, Ἃν δὸ. 1οθο, ὉὉΣ δὲ οανὰ οἕ οτέσο πιὰ]: 51 -Ἰερᾶσο 

΄ 

155. ΟΣ. ΨΔΒΟΙΠ15, Ἰηΐς! Προη τ ὁδί, τἱσότέμι οὐέσιῃ ΠΆθογΘ ΟΧΟ 

Φοπδορύδ θη! 5. οορίοβδχη: ταδίουϊ τη ἐς ΘΠ νιον Αὐ 51 Τδραθαγ' 

ὉΧ ΘΟ ΠΥ ΓΑΤλ18, ΠΟΙΠΏΌΪΙ 816 Ἰηθογργθίαπέων, 51 ἴῃ βἰηἰβίσα ρατίε. 
516 Ὁἱσι5, ἃ ἀοχίγα, τίσογοπι ἱποῖροτθ ϑ'ϑα πια]6. ἰϑεϊ Ἰοφασηύατι. 
Ἶνδαι ἐδπηθῦθὶ 1. Δπίθυουῖρεβ Ἰοοΐβ αἰ ουθ᾽ Τποτῖς, ὨἰΠομΐηαβ. ἃ. 
Ῥοβύθεϊοτινες τρὸν ἱποῖρὶοέ, 86 ρυυάοηθθαδ, οὲ ὌΧροτεῖα βΘηβαμα. 

ες ΘΧΟΙ ΑΙ, Μιόενπα βᾶ0ρ6 ον, θθπιροχῖδ. Δηριιβόϊολν π05, ἑαρίοί, τ 
ἥϊαι ΤΙΡΟ ΣΙ ΤηΣθλτιται, ᾿ : { 



Οαρμί δὰ. οὐέμ, οἱ τ γος εἴ Ῥἰμρδιιῖϑ δε} 2θ1ι5 

γαμίαϊζην “0572125 οοἰ 6 η θην. οἵ; ῬεΓαϊδοθηΐθηι. αἹὸ δηιῖτς 

ἤϊα ἐπίεγ 856 57,1; ἔπΐ δὲ ΠΟ) δἐμιϊίδα 2167 56. 5ϊηΐ, δὰ ἀϊ9- 

ϑἰηιλἠμαϊητδι5 οηιλέμαο, παΐ ππά. δὲ τἰέφιο, οἐΓ υἱα, 
δῖ. οἱ τεοίε 86 λαδεπίζεπι, Ῥτοθαίῖὁ εἴ ΠΟΝ γεετες ΓΕ ΟΣ ΕἾΤ: ; 

Ξ ες δα τ: Ῥτοροβιίπτῃ 10 μος ΡΙδοοθρίο δέ, πὸ5. δοιημιοπο- 

ἔλοοτο, Οποπιρθάο οροτίοδέ πιοδιόιη 4. ἀόρτύτν δοοοἀεπέθην ρ- 

ΒΌπι. ΡΕΓΟΘΏ ΤΙ: οὐ αυδ6᾽ οροτέοϑέ ΘΧΡΙΌΤατΘ, ο 4086 8 ἴρ80 

Ῥτδδβοΐθηα, εἰπέ, πίαυς τεοίο, ἀορίσίπα, αἱαέατ, Βουξο πον. Βα στα 

ΒὲΡ ἀϊνιδῖναιν πιρεποάσπι ᾿πδέφυϊς, Θποπίδηι οὐΐαπι ἀϊνιϑίο Ὧ6- 
Ππηοποιν ἀθπιοπβ ἐδ Ποτθιι απ6 ἀϊρηϊέανα δηίεοοίε, απΐρρθ οαπν. 

ἀεβηῖθηβ θα, αὔδθ βυπέ 1π ἀἰνιδίοτι δ, βυβοὶ τρῖδες δὲ οχ δἰ 46}:- 

5.6.5 ὀοπρταθῃΐθην 5101 ἀεπηϊεϊοποιν ᾿οοπδεϊειδέ, πὶ 6 Σ δηΐηιδ}:, 

δὲ μίδηξα βαπηξ δηΐπιδ!, δχ ταίϊοπδιῖ, οὗ ἸΥΤΔΌΙΘΗΔΗ. τϑϊομαῖθ:. 
ἜΣ τοοτέα!!, δὲ ἱπινοτία!! τποτέαϊο: δέαας [τα ἀσῆπιο, πυπιϊποπν. 

6588 ΔΒέμηΑΙ ΤΑΔΕ Π816,. τποτία]6. [απιοηείγαίο ψεῖὸ ἀδβηϊῖο: 

“τ Ὥρπι βοααῖίατ, Νίαιν ἱ Ἰηΐθιτορεβ, Ῥτορίον αὐά. Βοιῖο. οϑέ δῃϊ-. 

ταῦ: τεξροπάείυτ, αποηΐδπι δϑέ βυβδίαπεϊα διήτηδία 56Π588115.. 

ῬΑΓΙΘΥ οὐΐδιν 58 Τηΐοττοσοίαν, ῬτορέοΣ αὐά Βότῖο δϑὲ τα 0881," 

ἐὲ Ῥτορίοσ αυ!ά πποτία!5, οερὸ ΠΟΡΠΙΟΤ δὲ ἀϊνίβίο ἀεδηϊέίοης, 
οἱ ἀδιβεγδίϊο 6, Ῥτοἵέ δαΐοθιν ἩΙρροταίδς, αἰ ἀατη 6556 60- 

ΤΌΣΩ. ἀἰνί βίου, 686 δὲ πδίατα! τα, ας, οἵ. Ῥτδοϑίον. ποξατομῖ.. “Να- 

Ἴατα!1α καθΐ, δοίδβ᾽; τοιηρογαίανα, Βαθίξαβ, αἀδο ρθε. ψοοσδέ ἋΡ 

Ὁτέι.. Ἂὖ αυοπίδν ἐτῖα, βυηΐ ὩρΡῖβ ἃ ϑδομογδύξουξθ ρτιποῖθῖο, 

ᾶ6ο. ἀξογαπα βαθρατέϊδιναν, δοίδίομι. αὐάοπι ἴῃ Ῥαδγϊόατι, οἰανθη-. 

ταΐοπι, νίγίοιι δοίδέομι, οἱ βαπδδευέοιη.. τη οτὶ ΨΟΥΟ δὲ κ᾽ ἐἰόσθην 

Βιηΐ, 56 1) ἄϊνετνβα τηϑίθτ!β. δ. ϑεοίαΐϊς,, ἄϊνοτβα οροῆί ρυτδίϊο 6, 

Τουιρθταίαταθ δὲ ΒΠΠΡΠΟΘΚ δπέ, δ οοπιροβίέδο, δ ἀδαπαίοβ, 

᾿διῖθ 1πϑοῦπ 65, Αδαπαιῖβ. θὲ δααύδηύον δοπιροβίέα, οααθ6 δ0η-. 

ψοπίθηβ. ΕΑ ϑυδων δὲ δὺξ ἀδηβαθι τιδϑέξθ5, 0 ὝΔΙῈΒ: 

8πὲ τηδοθηΐιβ, δυὲ οἀτηοβαθ, [δξ ἤδθο 6βὲ σϑύτπι παίογαη πηι 

γματεεῖο. ΑἹ αὐᾶθ βαπῦ παΐυτδθ ἰηϊῖοα, Βαπέ δύλέ ἸΏ ΟΤΡΣ, δπῇ 
“ξοτίπη δᾶτιβαθ, πὲ δοτυτι δᾶϑ5, 6 Βοτεπη βιημρυ!οταμι μϑγέι- 

το ΒΒΘρία 5 πδττδίβ οϑέ. Ρουτο ᾶθο ομνηΐα Ῥογαυϊτοηάα ΒΌ:, 

δὲ ἃ σϑῃθσδῖθυς δά ΒΙΏρΆ] γα, Ῥτοδοάοπάττ. ᾿ Θιπρ ]αγία δηῖπη, 

Βυηΐ, αυδθ δὲ ΘΟσΠΟΒΟΟΥΘ, δὲ. πιο δίοαν! ἀσθοιμθ: αὐθαθ Ἰξοτατα. 

ἃ Ῥεῖ νδεϊβ οοτητοτνίο, Ἔχρίοτατάδα ϑππέ, Ῥιορέξειθα ἀϊκιε Ηϊρρο-, 
οταΐοβ, ΘΟΠΠσοηίθια, οἱ μον ἐβοθηέθιη, 1ἃ οβύ, 4] αἰδπύοια, ᾿ δὲ τπῖς 

γευβα τα ἐδοϊοπίο, Ἐξ μος πιοάο, ἱπαιϊέ, πη ᾿ἜΧρίογασο 

ϑρογίθέ, φὰδ6. ποὸβ 84 ξοςμοκοοπϊ νίατε ἀπουπέ: εὐ ἡπᾶς θθμο 
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56. Βα οηΐ, ἅτ ἀρρτοραί, δὲ αυὰθ ποθὴ Ἰνπ6, τοάδτρυϊί. Κ'ϑα συϊᾷ ᾿ 
δϑὸ ποῦ, φυσᾷ ἀϊοϊθ, 5ι 114 Ἰ ΟῚ 56, οἵ πὸῃ δἰ θ}π 7 Τοβροηάθ.. 

πιὰ, Ηἱρροογαίαπι ἀΐσογθ ἃ ποδὶβ 6886 οοηβιἀογαή ἄμπλ, μη 

ἀπ ϑηξοα ἸΔΟΤΡῚ Δ} Ἰπξοχοροτῖδ οἰπέ ονοπέυτι ̓  αὖ ρα ΘΠ 1 α- 

ἰδ δὲ ἐγιρι4ιαίῖθ: οἵ 'ρβαβ δᾶ ' ἀθαια!ιξαίθπι τϑάϊσογθ: πος δες 

βεπ6 ἐδιπροτδίοβ, δὲ πιοδοσαΐοβ οἴἥοοτθ, (οαβίομθβ δαΐθμι οἰη-, 

ὯΘ5 ΠΙΟΥΡΟΤαμ οαιιδαβ ΔρΡρ061|1δΐ, οἱ βυπιρίοϊιαία, 4πᾶρ βαηΐ ὑτᾶθ- 

ει παίυτοη. Ναῃ οαῦδδδ δαπί τ ΟΥΡΟΤΊ πὶ ΟΟΟΔΒΙΟΠΈΚ., ΤΟΣ ὲ 
5 . 

βγιωιρἑοιαίατη, γιαιρίοιηδέα, βαπῦ δοοπαπι ἸΔΘΒΊ0Π65. πᾶθο ἅπ- τ᾿ 
ἴοι Π 0 τὖὐ ϑγιμρίομηδαία, 564 τπιΊ. οαιδᾶθ Υἱτθ5 ἀδπιοϊπηΐὰγ, Ἐπ 

Βος ἔπ! δπέοτιβ ρτοροβιίαμ. 

εε΄, «ΦἸμοῤῥαγία ἐκ δινῶν ἢ τοῖσιν ὑποχλωρομέλασιν ἢ 
»-"᾿ ΒΕ] ’ ΡᾺῚ -" ς ΤΡ 4 

τοῖσιν ἐρυϑροχόλοισιν ἢ τοῖσιν ὑποχλώροισιν. --- 

« 4 - κ ’ ,“) ’ δ 

Ἱπποχρατης νῦν περὶ διαγνώσεως διαλέγεται. γίνεται" 
5 - Ἃ, 5» 

οὖν διὰ δινῶν κένωσις, εἴτε προνοίᾳ φύσεως, εἴτε καχοη- 

ϑείᾳ νοσήματος. νῦν οὖν ζητοῦμεν" γίνεται οὖν αὕτη ἢ 
κατὰ ῥῆξιν ἢ κατὰ διάβρωσιν, ἢ κατὰ ἀναστόμωσεν. εἰ 
γοῦν γνῶναι ϑέλεις, ποίῳ τόπῳ ἑκάστη γίνεται, ζήτησον 
τὸ χρῶμα τοῦ αἱμοῤῥαγοῦντος, ἥτις βαροῦσα ἔχει ποιῆ- 

σαι Οὐσατομ σεν, ὡς ἐπὶ τῶν μειρακίων. ἃλλ. οὐ ματὴν 

συνετάξατο τὸ χολῶδες εἰπὼν, ἐρυϑρ οχόλοισιν. οἶδὲ 
γὰρ ὡς ἐπὲ τῶν μειρακίων 1) λόγῳ πλήϑους γίνονται 
αἵ αἱμοῤῥαγίαι. ἀλλ ἐπεξιδἢ αὕτη πλησιάζει τὴν ἄκμα- 
στιχὴν ἡλικίειν ἂν ἧ χολὴ πλεονάζει, καί ποτε χολωδέ- 
στερον ἐπὶ τῶν μειρακίων εὑρίσκεται τὸ αἷμα διὰ τὴν 
γειτνιάζουσαν ἡλικίαν. διὰ τοῦτο 2) ἐρυϑρὸν συνετάξατο 
τὸ χολῶδες «ἡ εἰ δὲ γένηται τὸ πρόσωπον χλωρὸν ὃ συμ- 
βαίνει ἀπὸ χολῆς, προσδόχα λόγῳ διαβρώσεως τὴν αἷ- 
μοῤῥαγίαν. ἀλλ οὗ μάτην τῷ χλωρῷ συνετάξατο τὸ μέ- 
7αν; ἐπειδὴ ἧ χολὴ, ἡ ὄντως χολὴ, χλωρὸν ποιεῖ τὸ πρό- 
σώωπον" χοὶ μᾶλλον πελιδνὸν, γίνωσκε πλεονεξίαν οὖσαν 
μελαγχολιπιοῦ χυμοῦ, 8) ὃς τὸ σζληρὸν τῆς οὐσίας 6) 
κρίσεως: “ποιήσει τὴν διάβρωσιν. τοῦτο δὲ μόνον ἔταξεν, 
δπειδὴ οὐκ ἔστι διαφορὰ 4) μελαγχολικοῦ. ὁ. 
-----Ψ--. 

1) λέγω Ῥ. 2) Ἐσοτί. ἐρυϑρῷ. 3) Ποτι, οὗ. 4) μελαγχολικχή ἵν 

Χ Ἔ 



ἐς΄. Βραχέα ὑφέντα παχῦνᾶαι τατος τοῖσὲ δὲ ἑτέροισι. 

1) ἧσσον σεαχυσμοῖς" ξηρῷ δὲ δεῖ λευκῷ, οἷον. πηκὶς, 

στυπτηρία. τ΄ : 

Ἐπειδὴ περὲ αἵμοῤῥαγίας διελέγετο, ὅτι εἰ πλείων 

ποτὲ γένηται, ϑεραπεύω . λέγει τὴν ϑεραπείαν. Σαβῖνος 

δὲ μὴ δυνηϑεὶς τὸν λόγον Δ ΤΊ. Τὴν γραφὴν. μδτὲ ἔθηκε. 

βοαχίονα γὰρ. ὀποίησε καί “2.5 ὅτι τ ἀντισπάσεως 
ΠΡ ὃ Ἵπποκρατης, ὅτι ἐὰν γένηται αἱμοῤῥάγία, τέμνειν 

ἔν τῷ βραχίονι, φλέβα. τὴν καὶ εὐϑὺ διὰ τὴν ἀντίοπασιν-. 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὕτως εἶχε, καλὴ ἡ ἐξήγησις. βραχέα. δὲ ἔχει 
καὶ τοῦτό φησιν, ὅτε δὰν γένηται. αἰμοῤῥαγία, εἰκὸς ἐν 
τῷ μέσῳ ἕστασϑαι τὸ, αἷμα μὴ οὖν ὡς ἔτυχε χρήσῃ τοῖς 
βοηϑήμασι»" εἰκὸς γὰῤ; ϑρόμβουν σφηνωϑθέντος, γενέοϑαν 

ἐποχὴν τοῦ αἵματος. Χαὶ χαλεπόν ἔστι 2) τοῦ σφηνωϑῆ- 
γαι τὸν ϑρόμβον, ἀλλ ἐάσας μιερὸν χενωθῆγαι, τότε 
ἐπίσχες" ϑεράπευσον δὲ πρὸς τὴν ποιοῦσαν αἰτίαν. εἶ 
γὰρ. εὕρης ὅτε λόγῳ διαβρώσεως ἢ αἱμοῤδαγία γέγονε, 
φοῖὶς γλίσχροις χέχρησο, τοῖς δυναμένοις τὸ λεπτὸν παχῦ-- 

ψαι. ξηρὸν δὲ λέγει, ἂντὲ τοῦ ξηρίον ϑές. εἰ. δὲ λόγῳ 

πλήϑους ἐγένετο, τότε τοῖς ξηραντικοῖς πέχρησο. εἶτα ὡς 
σίνος ἐρωτῶντος, παὲ ποῖα. εἴσι τὰ ξηρία, λέγει ὃ ὅτι κηκὶς 
χαὶ στυπτηρία. τὰ δὲ πολλὰ οὐχ ἔχουσι στυπτηρίαν," 

ἀλλὰ προσέθηκαν. αὐτό τινες, ᾿ὅϑεν “καὶ τὸ λευχὸν ὅταξε. 
λευκὴ γάρ ἔστέν αὕτη" ἢ μᾶλλον τὸ λευκὸν, κατὰ τῆς 
αἱμοῤῥαγίας, ἀντὶ σοῦ ἕως ἄρξηται φλεγματικώτερον αἷμα 
κενοῦσθαι αἵματος γὰρ “αὶ χολῆς καὶ μελαγχολικοῦ εἰνη- 
ψιονεύσας, παρέλιπε. σὸ φλέγμα. 

Ὁ ΣΩΣ 

. Ὃχόταν το πραριυ οὐ τὸν ἄρχωνται ἢ τραγίζειν, ᾿αἵμοῤ- 
ἘΠ  Ὲ 

Ἐϊ τὸ τραγΐζειν σαφηνισϑείη, πᾶς ὃ λόγος σαφὴς γε- 

φήσεται. “τράγον οὖν καλοῦσιν οὗ 3) φωνασκιποὶ πάϑος τε 

παρὰ τὴν φωνὴν, ὅτε βαρεῖα καὶ βοαγχώδῃς γίνεται. 
-: Ἂ , 9 3 ; - «χατέρου δὲ τὴν αἴτησιν ζητητέον. ἀλλ' οὐ δυνατὸν εἰδέ- 

1) ἴσον παχῦγαι; ξηρᾶγαι» , Ὅἷον σοδὰ. ) ἙἘοτί, τὸ. 323) ἐωνα- 

«-σχιγοὶ ἢ. 



Ἴς 5Ὲ 
τὸ 

γαν διατί ξβανεϊὰ γίνεται; εἴ, μὴ μάϑωμεν διατί ὀξεῖα, 
δπὶ τῶν παιδίων οὖν χαὶ τῶν γυναικῶν ὀξεῖα γίνεται, 
διὰ τὴν ψύξιν πιλοῦσαν τὰ ἀγγεῖα οὐκοῦν βαρεῖα γίνε-' 
ται, διὰ θερμασίαν εὐρύνουσαν" ᾿βραγχώδης τοίνυν, ἀπὸ 

ὑγρότητος κατακλυζούσης τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν" οὐκοῦν 

τὸ τραγίζειν ἀπὸ ϑερμότητος καὶ ὑγρότητος γίνεται, ὃ 
5 τς ,ὕ ϑ.' ὦ ΟΝ 

σεάσχουσιν οἵ τρᾶγοι. λέγει οὖν, ὅταν γένηται καιρὸς τοῦ 
- ΓΣ 23 2 

ἀφροδισιάζειν, οὐ λέγω δὲ ὥραν τῆς μίξεως, ἀλλ ὅτε 

ἡλικία καλεῖ, ὃτε καὶ τραγίζουσι, τότε καὶ αἱμοῤῥαγοῦσιν" 
ἐπειδὴ ἐν παιδικῇ ἡλικίᾳ τὸ σπέρμα εἰς τὴν φῦξησις ἐδα- 

πανᾶτο, ἔφϑασεν ἡ ἥβη, καὶ ἐπαύσατο τῆς αὐξήσεως, 
“ “ἐν ν᾿ , τ . 2) γ) ἘΦ 

τότε πλεονάζειν τὸ σπέρμα, Ὁ καὶ ἀλλο, ἀλλο μόριον. 
» 2 3 

ἐπέρχεται, καὶ ξρχόμενον κατὰ τῆς τραχείας ἀρτηρίας; 

ποιεῖ τὸ τραγίζξειν, καὶ ὡς περιττὸν ἐξ τοῦ πολλοῦ βρα- 
γ - Ν γ ΕῚ ᾽ὔ Ἂν δ «- - Σἢ 

σμοῦ καὶ κινήσεως, εἰ εἰσέλθοι πταρὰ τὰς δῖνας, ποιεῖ 
ἊΝ «ς 4: Ὁ ᾿ 3 , Α ’ 2 - , τὴν αἰμοῤῥαγίαν. εἰ δέ ποτε τὸ σπέρμα ἐτεισχεϑῇῆ, πέμ- 

. Ψ , 

σεξι δριμυτέρους ἀτμοὺς περὶ τὴν ἐπιφάνειαν, χαὶ δα- 

ἄγοντες ποιοῦσι τὴν φρίκην. λέγει δὲ χαὶ, ἀφροδισιάζον-. ̓  
ΤΞ πνεῦμα ἐχχρίνουσιν, 1 πάλιν οὐ πάντες, ἀλλ ὡς εἶπεν, 

οὗ ἔχοντες ὑποχονδριακὸν πάϑος, ὡς «“Ἰαμναγόρᾳ᾽ ἐνίοις 
- Ἁ ν᾿ 2) 

δὲ καὶ ᾧδεεν, ὡς ““ρκεσιλάῳ. ΐ 

᾽ ε Ἂ 

17.:. «4: μεταβολαὲ φυλακτέαι. --- 

Σαφὴς οὗτος ὅ λόγος ἐχ. τῶν εἰρημένων ἐν τῷ περὶ 

διαίτης. ὀξέων. λέγει γὰρ ὅτι ταράσσονται αἵ μεταβολαὶ, 
εἰ ἀπὸ τοῦ κινεῖσϑαι ἔλϑοι τις εἰς τὸ ἠρεμεῖν. καὶ δεῖ, 

μόνον προσθεῖναι :) τὸ ἀϑρόως. οὐδὲ γὰρ τὸ ἀπὸ κινή- 

σεῶὼς κατὰ βραχὺ εἷς ἀργίαν μεταβάλλειν βλάπτει , ἀλλὰ 
τὸ ἀϑρόως. ἢ μᾶλλον ὡς πρόγραμμα τοῦτο ἀναγγώστξον; 
ὅτι αἱ μεταβολαὶ φυλακχτέαι, αἵ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα, 

κατὰ τὰ ἤϑη τῆς ψυχῆς, κατὰ τὴν δίαιταν γινόμεναι. 

ι΄. Ὀλίγον. σιτίον, ὥἄχοπον, ἄδιψον. -- 

Τιρὲς τοῦτον τὸν λόγον τοῦ ἀγωτέρω υ χωρίζουσιν , διι, 

“τδρὴ ἄλλου νῦν λέγει ὃ Ἱαποκράτης, ὅτι ξάν τις ὀλιγοτ 

σιτῇ, μὴ διψήσει, ἵνα ᾿»- ἐκ τῶν δύο αἰτίων καταβληϑῇ 
Ἵ 

᾿ 1) τὰ ἄρϑρᾳ Θοδᾷ,. 

γ 
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τὸ σῶμα. ἀλλὰ μηδὲ κοποῦσϑαι" ὅχου γὰρ λιμὸς, οὐ 
δεῖ κοποῦσϑαι. ἤτοι. πονέειν. ὃ δὲ Γ' Γαληνὸς ἐν τῷ σερὶ 

διαίτης ὀξέων συνάπέει αὐτὸν τῷ ἄνω," ὅτι πᾶσα μὲν 
ἀϑρόα μεταβολὴ ταράττει τὸ θη εἰ δὲ ὅλως μεταβά- : 
λῃς κἂν, ἐπὶ τὸ. ἦττον ἁμάρτημα, μὴ ἐξ ὕπνου εἰς ἀγρυ- 
πενίαν». ἀλλ ἐξ ἀγρυπνίας εἰς ὕπνον. οὕτω καὶ ἐνταῦϑα 
τὴν ἥττονα δέχου. μεταβολὴν, μὴ ἀπὸ τοῦ ὀλιγοσιτεῖν ἐπὲ 
τὸ 1) ΤΟ ΟΊ ΤΕ ἀλλ. ἐκ τοῦ πολυσιτεῖν εἰς τὸ ὀλιγοσι- 

τεῖν, καὶ ἐκ τοῦ μὴ σείνειν. εἰς τὸ 2) ἄδεινον, χαὶ ἐπ᾿ 
τοῦ κοποῦσϑαι εἰς τὸ ἄχοπον. ταῦτα ἕλου μᾶλλον" τος 

ἐναντίοις. ᾿ς -ς 
ἐτνς 

χ. Πᾶς 8) λεπτυσμὸς χαλᾷ τ τὸ δέρμα, ἔπειτα περιτείνε- 

ταί, ἀνάϑρεψις τἀναντία χρωτὸς δίχσνωσις ξυμπέπεον-, 

: τὸς, ἔκτασις δνατρεφομένου,. τὸ δικνῶδες, τὸ λεῖον,. ὅχα- 

τέρου σημεῖον, τὸ ὑπόχολον, τὸ ὑπέρυϑρον. οὕτω. τὸ 

χατεσπάσϑαι. μαζοὺς᾿ ἰσχνοὺς Ἶ ἀνεσπάσϑαι καὶ σεερι-- 

τετάσϑαι, καΐτοι οὐκ ἂν τις οἴοιτο διὰ τοῦτο, ἀλλὰ. 

᾿ ᾿σαρκωϑέντος τοῦτο γίγνεσθαι... ἡ ἄγαν πλήρωσις, «λὰς 

περιφανὴς; θλεβδθ διαφανέες. --- 

“Πάζιν ὃ λόγος, περὶ 4) χαϑδροόυ σαρχῶν. ὅσα δὲ 
ψὺν λέγει, περὶ ὑγιαινόντων. λέγεται καί φησιν, ὅτι ἐν 
πλήϑει σαρχῶν, πάντως ὀφείλεις. χρήσασϑαι τῇ καϑάρ- 

᾿δ8ι, εἶ, διὰ κακοχυμίαν. ἰσχνανϑῇ. τὸ ΘΟ πα, ὃ πόπτούϑεν ὃ 

1: αληνός. γύναιον γὰρ. ἐχτετηκὸς. ̓ ὉΣ μὲν ἄλλοι πάντες 

ἀγέτρεφον, αὐτὸς δὲ εὑρίσκων; ὅτι ἐτεὲ ἐννέα μῆνας ἐπί-. 
σχεϑέντα τὰ καταμήνια » “χαὲ τὰς φλέβας ἐχεὸς πλήϑους᾽ 
πεφυσημένας, ἔγνω ὅτε μᾶλλον ἐκ τοῦ πλήϑοις κατίδχον- 
ται. δρχεται γὰρ χὸ αἷμα παρ ἕκαστον τῶν μορίων καὶ 
ὡς ἀλλότριον αὐτὸ ἀποσείονται. ἔνϑεν τῶν ἄλλων παῤὰ 

πφοαίφεσιν ἐφλεβοτόμησε, καὶ ἔπαυσε, τὴν. κακοχυμίαν" 

Ξ εὐϑὺς ἀνετράφη τὸ σῶμα. οὕὔπουν ξδει εὐκαίρως καὶ χα- 

ϑελεῖν χαὶ. ἀνατρέφειν" καὶ δρᾷς τὰ ξκατέροις συμβαί- 
οντα. εἶ γάρ ἐστι πλῆϑος σαρκῶν, ὅταν ἀρξώμεϑα αὐτὸ 

τἤκχειν, μειοῦται ἢ σὰρξ, ἢ πρότερον διατείνουσα τὸ 

1) πολυσιτελεῖν Ἷ,.. 9) ἽΞΞ ἢ Ῥοίαπι, ἜΞ 5" πε λευξο νυ ῤῥῆει (οαὰ. 

-«4) Ἐσοτί, χαϑαιρέσεως. ξ Ξ 
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ϑέρμα᾽ ἐντεῦϑεν χαλαρώτερον γίνεται. εἰ δὲ ἐπὶ πλεῖον 
αὐτῇ χφησόμεϑα, κατακρατούσης ξηρότητος, περιτείνεται 
τὸ δέρμα, ὃν δὲ. τῇ ἀναϑρέψει τὰ αὐτὰ μὲν, ἀλλ᾽ ἄναλ- 
λὰξ γίνεται. ἀρχομένων γὰρ αὔξεσθαι τῶν σαρκῶν, ὕγραι- 
»όμενον τὸ δέρμα χαλαφώτερον γίνεται. ὅταν δὲ πολλαὶ 

γίνωνται σάρκες, τότε; τέερ τείνεται.- οὐκοῦν τῇ μὲν κα- 

ϑαιρέσει τοῦ χρωτὸς ἕπεται δίλνωσις, τουτέστι δυτίδωσις 

τοῦ δέρματος, τῇ δὲ ἀναθϑρέψει τοῦ χρωτὸς, οὐκ ἀνῶωμα- 
λία. ποτὲ γὰρ ἢ φύσις 1) εὐτυχεῖ ἕν τῇ καϑαιρέσει, ἢ) ἐν 
τῇ ἀναϑρέψει" οἶμαι ὃτι ἐν τῇ ἀναϑφέψει" τότε γὰρ 
λεῖον καὶ ὁμαλὸν ἔστι τὸ σῶμα, ἐν δὲ τῇ  αϑαιρέσει,, 

: φρικῶδες τουτέστι ἀνώμαλον. καὶ γὰρ ἐν τῇ φοίκῃ ἀνω- 

μαλία τις γίνεται ἐν τῷ σώματε. καὶ οἱ παλαιοὶ τὴν 
ἀνωμαλίαν, φρίκην χαλοῦσὶ. δυνατὸν δὲ εὑρεῖν καὶ ἀπὸ 

- ΞΞ - “ ς ἐΣ 
τοῦ χρῶματος" ἐπὶ γὰρ τῆς καϑάρσεως δυστυχοῦσα ἢ φύν 
σις, ὠχρότερον ποιεῖ τὸ χρῶμα" εἰ δὲ κατακρατήσει. χαὶ᾿ 

. πελιόδνόν" ἐν δὲ ΤῊΣ ἀναϑρέψει, ξρυϑρὸν τὸ χρῶμα. ἄρχε- : 

φαι γὰρ καταχρατεῖν τὸ κατὰ φύσιν ἄνϑος. λοιπὸν ὃ “π- 

ποχράτης εὑρίσχει τὰ τοιαῦτα σημεῖα διαφόρως λαμβα- 
Ἷ2 ᾿ ἘΣ 7" -“ Ί 

γόμενα, χαὲὶ ἐπαμφοτερίζει" 2) κλεῖς γὰρ. καὶ φλέβες, 
,ἅ 32 39 ς .Ν Ν 3» Ἔνρῆς Ν 3 , Ν «ς περιφανέεξ. ἀλλ΄. ἢ μὲν πλεὶς, αὐτὸ τὸ ὀστέον, παὶ αἱ 

᾿ - - φλέβες φαίνονται λόγῳ ἰσχνότητος. τοῦτο ἕπεται τῇ χα- 
ϑαιρέσει: αἵ, δὲ κλεῖς πὲ εριφανεῖς, ἀντὲ τοῦ ἐχεῖ αἱ σάρ- 
χες" “χαὶ, αἵ φλέβες δὲ ἐχεῖ μεγάλὰι, λόγῳ τοῦ αἱματικοῦ 

χυμοῦ. τοῦτο ἕπεται τῇ ἀναϑρέψει. λοιττὸν ἀπορεῖ πρὸς 
- - ὅν. 5 : 42 ; 

ξαυτὸν, ἄρα καὶ. τὸ χαλάσαι καὲ 8) ἀναπλάσαε τοὺς μαϊξοὺθ 

διὰ τοῦτο συμβαίνει. καὶ καϑαιρομένου μὲν τοῦ παντὸς 
ἢ " ᾿ ς Θέ, -" “9 2: σώματος, συγκαϑαίρονται, ὡς ἐπὶ τῶν γραϊδίων" αὐξανο- 

“- ζ 5 πὰ “- 

μένων δὲ, συναυξάνονται, ὡς ἐπὶ τῶν παρϑένων, ἢ διὰ 
᾽ ,ὔ ΕΝ . ᾿ ι ": ΕΣ 

τὸ ἔχειν γάλα, ἡ. διὰ τὸ μὴ ἔχειν τοῦτο 4) πάσχει». εἶ 

μὲν γὰρ διὰ τὸ γάλα, οὐκ ἔστε τοῦτο τῆς παρούσης ϑεω- 

φίαρ" εἰ δὲ συμπάσχουσι. τῷ παντὶ σώματι, ὅτε ἔπασχε. 
τὸ πᾶν σῶμα, τοῦτο καὶ οἱ μαζοί; 

, « ᾽ , “ κα΄. 5) Ἡρόδικος τοὺς πυρεταίνοντας ἔκτεινε δρόμοισι» 

1). ἐπ 6] οἰίογ δρὶί, Ὁ. ἀτυχεῖ. 2) χαλεῖς 1,. 3) δον} σ, 
4) Βαπυηιας ς΄. 5) ὩΣ Οοα. βριυροσ. 
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:--- Ξ ἘΣ 3 Ξ - Ε πάλῃησι, 1) πυρίη, κακὸν, τὸ πυρετῶδες πολέμιον πε- 
: , ἘΠ π5 , : ἜΞΙΞ : 

ριόδοισι, δρόμοισιν, ἀνατρέψει, πόνος τεόνον αὐτοῖσιν 
τὰς τς Ξᾷ, - ρευϑ' λίὸ ᾽ ξεν : Ξ ΄ ὅτε φλεβῶν ἔρευ 965, πελίδνωσις, χλωρότης, πλευρέων 
ὀδύναι: λαπαραί" ὃτε ἐχρῆν ἄδιιψμον συνέχειν στόμα » δὲ- 
᾿σάγειν. ἄνεμον, ἂν τόπῳ ψυχρῷ εἰσάγειν, --- 

“Διαβάλλει τινὰ. ἰατρὸν, 2) ὃς. λαμβάνων. τινὰ πυρέτ- 

“τοντα- ὃ δὲ πυρετὸς κακόηϑες νόσημα". τὰ γὰρ ἀλλα ἐν 
ἕνὲ μορίῳ ἐπηρεάξ δι, ὃ δὲ: πυρετὸς καὶ πνεύμασι καὲ 
ὑγροῖς καὶ στερεοῖς" πκοὶ τούτου. ἧ ϑεραπεία διὰ τεολλῆς 
"ἡσυχίας, διὰ πολλῆς ἐμιψϑύξεως. ὃ δὲ ᾿, θόδικος κίνησιν 
αὐτοῖς ἐπέταττεν διὰ δρόμων, διὰ πάλης, καὶ ἐπὲ πυρὲ 
πῦρ ἀνῆπτεν.. ἐκέχρητο δὲ καὶ ἢ ἀνατρέψει" πο ον 
πρὸς φὸν ἐμφωλεύοντα. χυμὸν ὀγίνετο ἐν τῷ προσώπῷ 
τὸ χρῶμα, ποτὲ μὲν ὠχρὸν, πότὲ “δὲ ἐρυϑρὸν, πρὸς δὲ 
τὰ τέλη πάντως πελιδνόν. τοῦτα γὰρ ποιῶν οὔ μόνον 
οὐκ ἔβλαπτεν, ἀλλὰ καὶ ἐχτεινεν:. ἐπειδὴ καὶ Ὁ πυρετὸς : 
πᾶν γέμετοῖ. τὸ σῶμα, μάλιστα. δὲ τῶν ϑωραοκικῶν.. ἐχεὲ 
γάρ ἐστιν αὐτοῦ ἡ αἰτία ἐντεῦϑεν ἐκ τοῦ πυρετοῦ, κακῶς 
εἶχον αἱ πλευραί. ἐπέταξε δὲ αὶ κίνησιν" ̓  ἔτι μᾶλλον 
ἐχεῖ ἐπετάϑη ἢ ὀδύνη. δρῶμεν γὰρ τοὺς τρέχοντας περὲ 
τὴν Ἢ 1 ὀδυνωμένους ἐκ τῆς δυσπνοίας. διὸ “ϑάνατον 

ἐποίει ὃ Ἡρόδικος. ἀλλ ἴσως εἶσεοι τίς, ὡς οὐχ ῆ κίνη- 

σις ἔβλαψε, τὰς πλευρὰς, ἀλλά τι ἐκεῖ προσυποκείμενον. 
διὰ τοῦτο προσέθηκε τὸ λαπαρὸν ἐόν" “πρότερον. γὰρ οὐ- 
σαν λαπαφαὶ, γῦν χαποήϑεις ἔγένοντο.. κακῶς. μὲν. οὖν 
ἐχῥήσατο ὃ Ἡρόδικος, ἀλλὰ. βουλήσει τῆς προνοίας οὐ 
φέϑνηχεν ὃ γυμναστής. ὀφείλομεν οὖν ἡμεῖς τὸν αὐτὸν. 
Θεραπεύειν" πανταχόϑεν ψύξομεν » καὶ ἔσωϑεν καὶ ἔξω- 
Ἅ9εν, καὶ μὴ ἐάσομεν αὐτὸν πολλὰ λαλεῖν, ὅ' να μὴ ἔχ τού- 

᾿ Ζοῦυ ,ϑερμανϑθείη, πολὺν δὲ 3) ἀέρα εἰσπνεέτω,. καὶ ψυχρῷ 
ποτε κεχρήσϑω, μὴ οἴνῳ, μὴ μελ ἐκράτῳ, ἀλλὰ μόνῳ ὕδρο- 

Φοσάτῳ ἢ ὑδρομήλῳ" χαὶ εἰ μὲν εἴ) ὅ ἀὴρ᾽ ̓ψυχρὸς, ἅπο- 
δεξόμεϑα" εἰ δὲ μὴ, ἀπὸ νοτίου. οἴκου εἰς βόφειον μετέῖ- 
ϑόώμεν. εἰ δὲ Ἤδηδὲ φοῦτο, ὕδωρ ποιήσομεν ψυχρὸν ἰσφέ- 

ϑεσϑαι εἰς Ὁ τὸν ̓ θέχον; καὶ δαίνεσϑαι τῷ ἐδάφει ἹπῚΊς 

1) πυρὸ γὰρ τὸ πυρῶδες Οοὔδ, 2) αυΐ τοῦτο Ἰαδοταηΐθβ δ ἴπ- 
Ξειείδο Ῥοσ ἐπι δῦ δέ. Ὁ. ὁπὶ. ἔχξειψε. 5). ΤΟΥ ἔχε στᾶαι Ὁ. 

11. έ 
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ῥόδων. χαμαὶ, ἕγα ̓ πανταχόϑεν ψύχωμεν. Ἡρόδικος δὲ. 
τοὺς πυρεταίνοντας ξκτξδινεν, 1) οὗ ἡμεῖς τὸ ὄνομα οἴδα-. 

μεν, ὅτε Πρόδικος λέγεται-- Ἡρόδικος δὲ [79 2) ἰατρικῆς, ΐ 

καὶ συνεπαινεῖ αὐτῷ ὃ Ἱπποκράτης, καὶ οὗ περὲ τούτου 

αὐτῷ μάχεται, ἀλλ ὅτι χακῶς ποιῶν, ἐν πυρετῷ οὕτω- 

τρόπως. ἐκέχρητο. ὡς εἴ γε καλῶς (αὐτῷ ἐχρῆτο, καῦ 

ἄμφω ἂν ὅπῃνεῖτο, ὅτι τε οἴδτξαι αὐτῷ τῆς ἰατρικῆς ε εἶναι, 

ὅτι τε καλῶς αὐτῇ ἐκέχρητο. 
3, : 

χβ΄. Τὰς ἀφορμὰς δκόϑεν ἤρξαντο χἄμνειν, σκεπτέον εἴτξ 
-Ὁ“᾿ 2 ΒΡ -“ » 

κεφαλῆς ὀδύνη εἴτε ὠτὸς εἶτε πλευροῦ" σημεῖον οἱ 
»ω7 » 5 "Ὁ: ες - " 

ὀδόντες, ἐφ οἷς οἱ βουβῶνες. --- 

Σὺν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ τοῦ λόγου. καὶ ἢ ̓Ἱπποκρατοῦς 
τέχνη ϑυυμύζεται 8) πῶς σὺ θαῤῥεῖ μόνῃ τῇ πείρᾳ, ἀλλὰ 

καὶ τῷ λόγῳ. γεννᾷ γὰρ ὃ Ὕδης κρατύνει δὲ ἡ πεῖρα, 
τὰ περὶ τοῦ λόγου, πρὸς τῷ χαὶ τὴν ὕλην χαρίζεσθαι. 
φησὲ γὰρ ὅτι μηδέποτε ϑεραπεύσῃς, μὴ προηγησαμόνηρ. 
διαγνώσεως" διαγινώσχων δὲ τὰ πάϑη, ζήτησον εἴτε κατὰ 
πρωτοπάϑειαν, εἴτε κατὰ συμπάϑειαν γίνονται, χαὶ 
ἁπλῶς πάσας τὰς ἀφορμὰς, οἷον ἐπὶ ὠτὸς, ἐπὶ πλευροῦ, 
ἐπὶ κεφαλῆ ἰῆς. μὴ γὰρ ὡς ἔτυχε τοῖς 4 δυναμεροῖς κατα- 

πίστευξ. ὥσπερ γὰρ ἄλλοις πολλοῖς, οὕτω. καὶ “253πολλω- 

γνίῳ τοὐπίκλην Πνὶ. -γέγραπται δυναμέρά. καὶ ἕνα τθο- 
χίσκον ἐπιτίϑεται ἐπὶ πάσης δυσεντερίας, ἀγνοῶν ὅτι 
ἀπὸ χολῆς γίνεται καὶ ἀπὸ φλέγματος ἁλμυροῦ σεσηπό- 

φος. σὺ δὲ ταῦτα ζήτει ἐπὶ τῶν νοσημάτων, οἷον ἐπὲ τῆῇβ 
πεφδλαλγίας, πῶς. πᾶσχει" οὐκ ἂν ποτε παύσοιτο, μὴ 
ἐχείνης ϑερᾶπε υϑείσης “πρῶτον. πάσχει γάρ πως τὸ αρό- 

γίον ἀπὸ διαφόρων αἰτιῶν, ἀπό τε ἀτμῶν, ἀπὸ χυμοῦ; 
ἀπὸ πνευμάτων, ποτὰ δυσκρασίαν, Ὁ) καϑ' ὕλην, ὀργανι-΄ 

πῆν ἀμετρία». καϑ' ἕκαστον οὖν τούτων τῶν αἰτίων ὑπαλ-. 
λάττεται καὶ ἢ ϑεραπεία, ἢ ψυχρὰ τῷ ἀνηθϑίνῳ, εἰ δὲ 

1) Ὠδά4δ6 6ἴ5 ΠΟΠΊΘη δϑέ, ὉΠ 6 ΠῚ πον πιὰ Ῥγοῦίουπι ἀρρε]]ατὶ 6, 
2) εγταί ρενϊυβ Ὁ. 3) 4υοά, αἀυδ6 Θογπομβ ἀοςοί, πο 5011 6Χτ΄ 
Ῥογίθπίῖα θ᾽ σοι (6 γ 6 δυάοί, ρΥδθίθγμδγη αὐοᾶ οἱ, πιδίογίαμπι ΠΟΡ 15 
Ἰατϑιίαν, Ὁ. πιδῖθ, 4) τγρο τς οἱ πθα!σατηθηία. διθίμης οἱ οοα!- 
665 τηραϊςδιηθηίαν!, ν, 6: Νιοοϊαὶ Ῥγηδιηρυοι. 5) 5156 χηαίοια ὃ 



99 

σιγεῦμα, τῷ χαμαιμηλίνῳ, εἰ δὲ δριμύτεροι ἀτμοὶ : πτισά- 

3»: ι) μέξομεν, εἰ δὲ παχεῖς χυμοὶ,. νίτρον. οὐ μόνον δὲ 

Τοῦτο, ἐπὶ τῶν. ἐν: βάϑϑι μορίων, ἀλλὰ. καὶ τῶν ἐπιπολῆς, 

χαὶ ἐπὲ τῶν ὀδόντων. ποτὲ γὰρ ϑερμαίνομεν,. ποτὲ δὲ 

ἐμψύχομεν αὐτοὺς. διαφόροις. πλύσμασι. ζαῦτα καὶ ἐπὲ 

τῶν βουβώνων" γέγονε γὰρ. ὁ βουβὼν, εἰ μὲν. ἐζ “ΕΘΟΉ ἢ: 

σαμένης αἰτίας, ἐπὲ ἄνϑρακε' κακοήϑης οὕτος" εἰ δὲ ἐπὲ 

προκαταρχτικῇ, ὥσπερ ἐπεὶ ἕλκει, εὐήϑης" οὕτω πάσας 
ταύτας τὰς ξητήσεις ἐκάλεσεν ἀφορμάς. ᾿- 

χγ. Τὰ γινόμενα ἕλχεα χαὶ φύματα τὰ κρίνοντα πυρετοὺς, 
οἷσι ταῦτα μὴ. παφαγίγνονται, ἀκρισίη" οἷσι δ᾽ ἐγκατα- 

λέλειπται, βεβαιόταται καὶ τοῦτα. αἱ ὑποστροφαί. ᾿Ξ 

Σαφὴς. οὗτος δ᾽ λόγος. γίνεται "γὰρ πολλάκις, ὡς εἴωϑε, 

διὰ φυμάτων χαὶ ἑλεῶν ἀπαλλάττεσθαι. εἰ οὖν ἐπὶ τού- 
τῶν γένηται ταῦτα, ἀγαϑόν" ᾿ξοταιν. γὰρ ὅσον οὕπω, 
ἀπαλλαγὴ τοῦ πυρετοῦ" εἰ δὲ μὴ, γένωνται, χαχόν" πδλεὶ ̓ 
"γὰρ ἔσω ἢ ὕλη. εἰ δὲ γένωνται. “μὲν. μὴ πρὸς ἀναλογίαν 
δὲ, τῦτε λέγη μὲν δᾳοτώνήη, “πᾶντιος δὲ ὑποστρέφει.- καὶ 
κακοηϑέστατος ὑποστρέιμξι," ἐπειδὴ ἐκ τοῦ Ὁ ΠΣ 5. 5 
γου γοσήματὸς, χαταβέβλητο ἢ Θύγαμις, ἐγίγνετό τις ὃν τῷ 

μέσῳ ὀλίγη δαᾳστῶνη;. προσεδόκα ᾿ φύσις ἀναπτήσασϑαι 

ξαυτὴν, ἐπιγεγόμενον δὲ τὸ νόσημα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀνα- 
οἰ χωχῆς, ἐπεβάῤησὲ. καὶ πῶς οὐ ἔσει κακύηϑες; πρῶτον 
μὲν οὖν αὕτη ἡ ἐξή γησις, καϑ' ἣν φάμεν ὅτε ἐπὶ τῷ στυ- 
θετῷ εἰωϑότι. διὰ φυμάτων καὶ ἑλκῶν αρίνεσϑαι, ταῦτα 
εἶ μὴ φανῆς, κακόν. ἔστε δὲ καὶ ἄλλη μϑριχὴ ἃ ἐξήγησις, 

᾿ ὅτι οὐχέτι, τὰ. δύο κατηγορεῖται. ἔστι γὰρ πολλάκις. ἐν τῷ 
βάϑει, ἐπεί πότε καὶ ὃ ἐν τῷ βάϑει. ὑγπος φῦμα ΠΕΣ 

γζᾶϊ. τοῦτο τὸ φῦμα εἴωϑξ δὲ ϑλχους πρίνεσϑαι. εἰ οὖν 
γένηται ἕλκος, ἀγαϑόν᾽ εἰ δὲ μὴ γένηται, χαπόν. εὖ δὲ γέ- 
ὕηται μὴ πρὸς ἄναλ ογίαν᾽ δὲ, ἐπικίνδυνον". ὕποῦ σὐρέψεε 
γάρ. ἀλλὰ τὰ εἰρημένα, τῷ Ταληνῷ, εἰ μὲν εὔηθες εἴη τὸ 
νόσημα καὶ μηδεμία γένηται ἁμαρτία, οὐδόλως Ὁπούτρε- 

φει" εἶ γὰρ εὐήϑους ὄντος αὐτοῦ γένηταϊ ἁμαρτία, ἔσσον 

3) σμήζωμεν ἴ., σμήχωμεν Ἀ. υυϊϑεο τσ Ὁ. 5 
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-Ἄ ΞΕ Σ ᾽ δ . 2) ᾿ς »Ὰς Ἷ 

κακὸν Ὁ) ἐπιστρέφει»" ἰξν δὲ ἈΒΝΘΙ Θ ΒΕ ΟΥΣῸΕ ἢ Εν ΟῚ, 

: ἧσσον. ὀπιστρέφξιν" εἰ. δὲ κακόηϑες τὸ μόσημα, καὶ μεγά-. 

1) ἢ: “ἁμαρτία, Τῆσσον} ὑποσερέίρειν. σπᾶντως, καὶ ὀλεϑρίως 

ὑποστρέψει. ἀλλὰ φίλη ἀλήϑεια, ἢ δευτέρα ἐξέτασις οὐκ 

ἔχει χώραν, ὀπειδὴ ἐμνήσϑη πουρδτοῦ᾽ οἡμεῖς οὐκ εἰρήλα- 

μεν; ἀλλὰ μόνον, εἰ: ἐπὶ φύματι γ γένηται ἕλκος. ν 

κδ'. Τὰ ̓στρογγυλλόμενα πτύελ α παρακρουσειχά.. -- 

“2... γῦν μέμνηται τοῦ ἀπέπτου;. τοῦ ἐν πλεὺρέ- 

τιδὶ μετὰ βίας καὶ βηχὸς πι" ξδυσπνοίας.. ἀναγομένου. 

τοῦτο δέ 1 ποτε Ἔ στρογγύλον ἀν ὁ σγεξον. ὁπότε. 2) εὑρεθῇ ὃ 

: 2 

« 

ἄλλον." Ἐἰ τύχοι ἄσϑε- 

ἀρτηρίαν, ἐχεῖ; μένει Ἢ ἰά. τα ϊλὶ ἢ ὐνάμειν, υιῆ, 3) ἀποϑα- 

γνοῦσαν, χαὶ διὰ τὴν. ἠδ υ. ἐμ θνφοξῆξα ἀνισχόμενος. μέ- 

γῶν οὖν ἐκεῖ Ἄτ. τῇ πρν ἀρτξήρίᾳ, χαὶ ένες 
σας περιφερής" οὕτως τήδο, οἰ, “ἀΐεη. χυχλοῦται" γένεται 
δὲ περιφρυττόμενος, ἀπὸ ϑερμρσίας.. ἔδει τριγαθοῦν εἰπεῖν. 
τὸν “Ἱπποκράτην, ὅτε τὰ Θυροχγύλα, “πτύελ α φημαίνει, 9ερ- 

μασίαν,. ὃ δὲ εἶπε περὶ παραφροσύνης, ἐπειδὴ οὐχ ὁρᾶ- 
ται τοῦτο, ἢ κατὰ τὸ σπάνιον. διὰ τοῦτο. οὐδὲ αἰτίαν 
αὐτῷ ἀποδιδόαμεν, εἰ μήπω. εἴπομεν Ὅτι. εδερμασίᾳ πέρι- 

φρύττουσα τὸ πεύδλον, σεέμτεεξ. ἀτμοὺς περὶ. τὴν χεφας 
λὴν, καὶ εἴπου τύχοι. ἐπιτήδειος ὃ. ὀχέμρλοθι πάσχει. 
προ ρθη 

. ὋΣ αἰμοβδοΐδος. ἔχοντες οὔτε πλευρίειδει δλίσκοντάν 

οὔτε" ᾿περιπνξυμονίῃ ᾿ οὔτε “φαγεδαΐνη οὐδε εὐλουυ: 
Ἴδη δὲ οὐδὲ λέπραις, ἢ ἼΩΝ δὲ οὐδὲ ἀλφοῖοιν. -- 

“Οὗτος. ὅ λόγος δεικνύει, Ξ ὡς. δὲϊ δέχεσϑαι τὰ ἐκ προς 
γοίας φύσεως γινόμενα... διδάσκει δὲ ὡς ἕν. μόριον. κατα- 
δουλούμενον, τὰ λοιπὰ ὡς, ἐπὲ τὸ πλεῖστον ἐλευϑεροῦν- 
ται. πολ λάκις γὰρ ὕλη παχεῖα πλεονάζει ἐν. τῷ σώματι, 
χαὶ. ταύτην. ἤρξατο κανοῦν ἡ φύσις διὰ τῶν χάτω, ἄναστο- 
μώσασα τὰ ἐπιπολῆς. ᾿ἀγγεῖᾳ τοῦ. ἀπευϑυσμέγου, καὶ 

΄ ΄ 

Δ) Σϑϑς ὑποστρέφειν Ὀῖς. 
9) Ῥχορεῖίεσο :-ξαυοαπίοπχ ( Ἐοχί, ἀπωϑοῦσαν. 

παῤθὰ τὴν τραχεῖαν ἘΠ 

ς 

2) 5ἱ νἱβοοϑὰβ ἤυσοχιὶ (΄. γλίσχρος, ; 
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᾿ἐποίησε τὴν αἱμοῤῥοῖϑα: Ἢ δ. δὲ: ξὰ ἐν βάθει, τῆν! αἷμα": 
τηρὰν δυσεντερίαν. εἶ οὗν. γένηται αἱμοῤῥοὶς, οὐ γίνονται 

“ ἐχεῖνα τὰ πάϑη τὰ ἀπὸ παχέος Ὁ γιγνόμενα, οὗ “πλευρῖ-. 

Ζις, οὐ Περιπνευμονία" ἐχεῖϑεν γὰρ κενοῦται πᾶς χυμύςξ" 
ἀλλὰ μὴν οὐδὲ φαγέδαινα. καί τίνες ἐνόμισαν φαγέδαι- 
νἂν λέγεὶν τὸν βούλιμον, τὴν πυνώδη ὄρεξιν, τὸ δὲ ἀλη-: 
ϑὲς, 7} σψι» δηλοῖ. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 8) δοθϑίῆνες γίνονται. 

᾿ σεσημείωται. ὅτε τὸ. τοῦ δοϑιῆνοξ, ὄνομα κεῖται παρὰ τῷ 
“Ἵπποκρότοι.. 4). ἐξηγεῖται γὰρ. παρὰ τοῖς Ἐθιείεθαο, ἔσως 

- δὲ [τοῦ] οὐδὲ λέπραια, οὐδὲ ἀλφοῖς ἀλέσκονται. 

ποῦ γὰρ ἔστι πακοχυμία; οὗ. μάξην. δὲ τῷ “Ἱπποκράτει 
κεῖται. τὸ ἴσως - χακοχυμίας. γὰρ οὔσης, ἐν. τῷ ὀώματι, 
ἄρχεται αὐτὴ ἧ φύσις κεγοῦν εἴτε δ αἱμοῤῥαγίας, εἶτὲ 
ἐν τῷ μέσῳ. ἀνακωχὴν δεξαμένη. οὐχότε χενοῖ διὰ τῶν. 

ἐχοῖ, ἀλλὰ. παρᾶ. πᾶν τὸ σῶμα. ἐκδιώξει τὴν ὕλην καὲ 
ποιξδὶ ἀλφὸν καὶ λέπρων:ς διὸ “πποχράτης εἰπει; εὖ γένη- 
ται καλῶς ̓ ἥ αἱμοῤῥοὶς, ἴσως οὐδὲ. λέπρα γένηται. οὐκοῦν 

ἢ φύσις οὕτως μὴ ποιήσασα, σοὶ ὀφείλει ποιῆσαι αἱμοΐ- 
ῥοΐδας... ἐγένετο. μὲν. γὰρ αὐτῇ, ἃ ἀλλὰ πλεῖον τοῦ τας 
χρηδαμένη, καταψύχει. τὸ σῶμα, καὶ φοβούμεθα γέννησιν 

᾿ὑδέρου. τότε Ἂ κατὰ λόγον Ὁ ρα τεῦραι: “καὶ κλεῖσαι μὲν 
τὰ ἀγγξῖα, μὴ: πάντα δὲ, ἀλλᾶ. τινα, ἵνὰ διὰ μὲν τοῦ μη- 

πέτι. φέρεσϑαι" πολὺ ἀναστείλωμεν τὸν ὕδερον, διὰ δὲ 
τοῦ ὅλου. φέρεσθαι καϑαρθϑῇ τὸ σῶμα. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη 
ζητουμένη θεραπεία, ὅτε, εἰ ἐπέσχες τὴν αἱμοῤῥοΐδα, 
σπούδασον ὃ. πρότερον. ἐκενοῦτο δὲ αὐτῆς, δὲ ἄλλων 
ὑπονόμων κενῶσαι, διὰ φλεβοτομίας; διὰ γυμνασίων, 
5) μὴ τῷ πλήϑει. ποιήσει ϑανάσιμον όσημα. ὅσα δὲ εἴ- 
θηται ἐπὶ αἱμοῤῥοΐδων, ταῦτὰᾶ καὶ ἐπὶ πάσης πενώσεως, 
εὗρ ἐπὲ συρίγγων. εἴρηται γὰρ ἐν προγνωστιπῷ, ὅτε πτεριΞ 
σενδυμονέα, καὶὲ ἘΣ αὐτὴ εἰς. τὸν τράχηλον. σεοιήσε: ἀπό- 
ὄκηνψιν. καὶ τότε: ἐστὶν ἀγαϑὴ, ὃτε μείνῃ ἄχρι τοῦ συρεγ- 
γωϑῆναι, ἵνα ἐκεῖ “χενωϑῇ σᾶς ὃ χυμός. οὐ. “μάτην δὲ ἐν- 

ταῦϑα σύριγγος ἐμνημόνευσεν, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ αἱμοῤῥαγέας 

1) ἡ Θοᾶᾷ. 2) 96. χυμοῦ. 80 δαπιοῦς ογᾶθθοὸ Ὁ. 38) δοϑέονες 
Τοαᾷ. 4) οχριοάϊιατ. ο.. 5) Ο. δἀθῖι: ροὺ υτηᾶθ. οἰδομεμι. 

6) αὕτη Οοάᾷ, ΟῚ Ε τ 
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ἐμνήσϑη. ἐφ᾽ ὧν δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γίνονται αἱ σύ-. 
θίγγες, ἐνταῦϑα καὶ αἱμοῤῥοΐδες. 

-ς΄. 1) Ξ57ΩΞ ἐφ᾽ οἷσι γιγνόμενα. ῥύεται ̓ τούτων προγι- 

γνομένων. κωλύει., ἀλλ᾽ οὐδὲ τόπου οἵ τόποι οὗτοι ὃε- 

ξάμενοι ἢ ἢ 2) πόνῳ «ἢ βάρει ἢ ἄλλῳ τινὲ ῥύονται, ἀλλ᾽ 

οἷσιν αἵ κοινωνία, --- 

Ἰὰ πολλὰ τῶν βιβλέων σχῆψις ἔχουσι τουτέστιν 
ἀπόσχηψις, ὃ δὲ Γ΄ σληνὸς σκέψις δὖρε, καὶ ὡς πρόγρ μα, 

αὐτὸ τίϑησιν, ὅτε αὐτοῖσίν ἐστι σπέιψις" καί φησιν, ὃ 
πρῶτος καλλιγράφος ἡπατήϑη, οὗ γὰρ ᾿Ιταλοὲ τὸ 8) 8 ὃ 
γράφουσι κχαὶ τὸ ε καὶ τὸ η: δῆλον. ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὕτως. 
ἁπλῶς γθάφοι, τὸ ς δηλοῖ. εἰ δὲ καὶ γραμμὴν ἐπικειμέ- 
νὴν, τὸ η. ὁμοίως καὶ τὸ ὁ, ἁπλῶς μὲν, οὕτω κείμενον, 
ὁ δηλοῖ, ἔχον δὲ ἄνω γραμμὴν, τὸ ὦ. εὑρὼν οὖν ὃ πρωτο-. 

καλλιγράφος τὸ 8. καὶ νομίσας ἔχει» αὐτὸ τὴν γραμμην, ἢ 

ἐπέγραψε, καὶ ἐπέγραιψνε σχῆιμις, ἀντὶ τοῦ ῃ, ἧ ἀπόστα- 

σις. λέγει δὲ ὃ “Ϊἱιπτοχράτης, ὅτε αὐτοῖσίν ἔστιν ὕ σχέ- 

ψις. ἄρα οὖν ὥσπερ πρίσις γινομένη ἔν νοσήματι ἀπαλ- 
λάττει αὐτὸ, οὕτω καὶ εἰ μελετώμενον »όσημα προηγήσε- 
φαι κρίσις, δύναται αὐτὸ ἀναστεῖλαι; καί φησὶν δεε ναί. 

οὔκουν καὶ σὺ μέλλον γενέσϑαι. γόσημα ἀνάστειλαι διὰ 

᾿τρίσεως ἢ δὲ ἀποστάσεως. ᾿ δὲ ἀπόστασις ᾿μὴ ἀπὸ ἀκύ- 

θων εἰς κύρια, ἀλλ ἀπὸ κυρίων εἰς ἄκυρα. λοιπὸν λέγει 
ὅ Ἱπποκράτης, δὲ ἣν αἰτίαν ἀπὸ μορίου εἰς μόριον γί- 
γδταν ἀπόστασις, χαὶ “λέγει ὅτι διὰ ἐῤῥωμένην ἀποκριτί- 
κὴἣν τοῦ πάσχοντος » ἢ διὰ βαρύτητα τοῦ χυμοῦ κάτω δέ- 
πόντος, ἢ διὰ ἀσϑένειαν, ἢ διὰ ϑερμασίαν, ἢ ἢ διὰ ὀδύνην, 
ἢ διὰ" συγγένειαν μορίων. πλευριτικῆς γὰρ ὑποκειμένης, 

᾿ διαϑέσεως καὶ χαλεπῶν συμπτωμάτων, 4) ἐξαίφνης ἐρά- 
σε". πολλὴ γὰρ συγγένεια τῶν ΟΘΟΉΣ ΩΣ χαὲ τῶν στεερ- 
ειατικῶν διὰ τ. κοίλης φλεβός. αὕτη γὰρ διεξιοῦσα διὰ 
τοῦ ἡποτοῦ χαὶ Ζεμνομένη εἰς δύο, ἕν “μέρος στέμτεειν 
κάτω, ἕτερον δὲ ἄνω παρὰ τὸν ϑυμὸν καὶ τὸν μαζὸν, ὃ 
δίχα τεμνόμενον, ὃν μὲν σεξμιστει ἄνω, ἕτερον. δὲν κάτω. 

ῃ ἀπόσχηνις ΤΙρΡ. φύεται Θοάῇ. 23) τόπῳ. --- αλλ 
Οοάά. 3) Βοσι. ἃ ὡ. αλλοὸ τι ϑηριῶντάν 

4) Ὁ. δὐάϊε: τερεπίο ἑδοίο ἰπ ἐδϑίαβ ἀεουρῆυ, 

͵ 
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1) Ἐ εὑρίσκονται. δὲ τὴν ἀπὸ τῆς κνήμης οὖσαν φλέβα, 
καὶ συνάπτεται αὐτῇ, καὶ. ποιεῖ τὰς καλουμένας 'ἄμφι- 
σβαίνας, ἐξ ὧν πέμπεται εἰς ὄῤχεις, ἐπὶ τῶν γυναικῶν 
μὲν παρὰ. εἰν; μήτραν, ἐπὲ ἀῤῥένων δὲ παρὰ τοὺς" ὄρχεις. 
ἐνταῦϑα οὖν ἡ κοινωνία διὰ φλεβῶν, ἄλλη δὲ διὰ νεύρων, 
ὡς ἢ κεφαλὴ τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τῇ κεφαλῇ. ; 

χζ΄, Διὰ τὴν δοπὴν οὐκ ἔτε αἷμα ἔρχεται, ἀλλὰ κατὰ τὴν 
- - “ ὦ - , 

τῶν χυμῶν ξυγγένειαν τοιαῦτ ἀποπτύουσιν. ἔστιν 
τά : κά 2...» 3 » Δ νχ , 32. -3- 2) οἷσιν αἷμα ἀφίεσθαι ἔν καιρῷ ἐπὲ τούτοισι" ἔτ᾽ 

5, : Ἶ μΞ 5, ΤΕΣ ᾿ Ξ 
ἄλλοισι δὲ ὥσπερ ἐπὲ τούτοισι, τοῦτο οὐκ εἰκὸς. -- 

Ὡς ἐπὶ πλευριτιχοῦ νοσήματος ὃ λόγος, οὗ ἐν τῷ 

μεταξὺ ἐγένετο αἱμοῤῥοῖς καὶ πάλιν. ἐπεσχέϑη. φησὶν οὖν 
ὅ Ἱπποκράτης ὅτε οὐ πάντως εἰ ἐπεσχέϑη ῇ αἱμοῤῥοῖς, 
ὀφείλεις εἰπτεῖν, ὅτι ἐπειδὴ ἐπεσχέϑη τὸ αἷμα, ἐρυϑρότε- 
θον͵ ἔχοι τὸ πτύελον γενέσϑαι. τὸ γὰρ ἀναγόμενον πρὸς 
τὴν συγγένειαν τοῦ᾽ χυμοῦ. εἶ γὰρ ἀχμαστιπκὴ ἡλικία ̓  ϑέ- 
006. ϑερμοτέρα καὶ ξηροτέρα ἧ δίαιτα, μᾶλλον ἀπὰ χο- 
λῆ Ἴς ἥ σλευρῖτες καὶ τὸ πτύελὸν ἔστι ξοανϑόν᾽ ἐνϑὲν οὐκ 

ἐπὶ πάντων δεῖ χενοῦσϑαι ξανϑὸν ἢ ἐρυϑρὸν, ἀλλ᾽ ξοικὸς 
- Ἴὲ 5 ἈΞῚ) ξ, 9ὺ Ν᾽ .3 Ὶ λῆ, 5 9. Α δὲ δΣ 

τῇ ποιούσῃ αἰτίᾳ, ξανϑὸν μὲν ἀπὸ χολῆς, ἐρυϑρὸν δὲ ἐξ 
εἰ Ἶ , . 2. κα - - Η ᾿ 

αἵματος, μέλαν δὲ ἀπὸ μελαγχολικοῦ χυμοῦ. λευκὸν δὲ 

ἀπὸ φλέγματος. ἤ γὰρ διάφορος μίξις τοῦ χυμοῦ τὰ δια- 
φορα ποιεῖ χρώματα, τὸ ὠχρὸν, λευχὸν, τὸ. μέλαν,. ὙΕ 
ϑὸν χαὶ τὰ τοιαῦτα. 

χη΄. ᾿ Κώλυσις ἐπὲ τοῖσιν ν αἱματώδεα πεύουσίλ, ὥρη, π πλευ-: 
οἴτις, χολή. --- 

᾿Θαυμαστὸν͵ συμπτέφασμα.. τοῦ παρόντος. τμήματος, εἰ 

καί ἔστιν ἀσαφές. τοῦτο δὲ. λέγει. δεν πλευριτικὴ γίνεται 

διάϑεσις ἐξ αἵματος. οὐχοῦν τὸ ἀναγόμενον ἐρυϑρὸν, τί 
κωλύει αὐτὸ 9) ἀνάγεσϑαι. ἑτέρα πλευρῖτις ἀπὸ χολῆς 7.- 
γομένη" τότε γὰρ ξανϑὸν. ἀνάγεται, ὥστε τῇ χολῇ 5) τῇ 
πλευρίτιδι συνταχτέον.. ὥς τίνος δὲ ἐρωτῶντος, καὲ πό- 

ϑὲν οἶδα εἰ ἐπὶ χολῇ ἢ πλευρῖτις, ἐμνήσϑη ὥραν, ἔν- 

1) ΟΡεΙμι οἐΐατη Οταβϑιῖς αἀροσιῖί, 3) οἷον σα. 3) ἀνάγεται 
ΤΙ, 4) Ἑοτί. τὴν πλευρῖτιν. Ἶ 
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γοιὰν σοὶ παρέχων πάντων τῶν συστοίχων. ἔστι δὲ καὶ ὁ 
ἄλλη, ἐξήγησις. φησὶν δ' Ταληνὸς, ὅτε ἐπὶ πολὺ τὸν λόγον 
χοῦτον ἠγνόουν, ϑεραπεύων δὲ τοὺς πλευριτικοὺς εὗρόν 
εἰ διάϑεσιν πλευριτικὴν, καὶ κατὰ τὴν “Ἱπποκράτους 
διάθεσιν πρότερον τοῖς. τοπιπκοῖς ἐχρησάμην βοηϑήμασι 
ϑερμοῖς οὖσε καὶ ὠφέλουν. καὲ τὰ μὲν βοηϑήματα ϑερμά 
εἰσιν: χολὴν ἐχάλεσεν “Ἱπποκράτης. ταῦτα. κατὰ. καιρὸν 
προσέφερον" ἔνθεν προσέϑηκεν ὥρη. χαὶ ἁπλῶς τοῦτο 
λέγει, ὅτι πλευρῖτις ἐξ αἵματος ἢ χολῆς, τουτέστι ϑερμό- 
τερα βοηϑήματα κατὰ τὸν καιρὸν καὶ εὐκαίρως προσαγό-- 
μενα ἄύναται κωλῦσαι. 

- ΑΡΧΗΤΟΥ ΤΕΤΆΡΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 

α΄. Ἔς; παρ᾽ ὠσὶν 1) ἀμφὶ χρίσιν γιγνόμενα οἷσιν ἢν μὴ 
᾿ ξχπυήσῃ, τούτου λαπασσομένου ὑποστροφὴ γίγνεται 
αὶ κατὰ λόγον τῶν ὑποστροφέων τῆς ὑποστροφῆς γε- 
“ψομέρης, αὖϑις αἴρεται καὶ παραμένει. --- 

᾿Συνεπεράνϑη καὶ τὸ τρίτον ὑπόμνημα τῆς παρούσης 
πραγματείας. νῦν. οὖν ἐπὶ τὸ τέταρτον. παντοδαπὰ δι- 
δάσκει; ϑεωρήματα' εὐθὺς γὰρ περὶ ἀποστάσεως διαλέγε- 
τῶι, καὶ φησιν ὅτε γίνονται πυρετοὶ ἀπὸ παχείας ὕλης, 
καὶ δὲ ἀποστάσεως μέλλουσι κριϑῆναι. εἰ οὖν ποτε παρὰ τὰ 
ὦτα γένηται ἀπόστασις, ἀγαθόν". ἀλλ οὐ πᾶσα ἀπόστασιο᾽ 
ἀγαθή; ἀλλ᾽ εἰ μὲν γένηται μεγάλη, καὶ πρὸς τὸ μέγεϑος 
τοῦ πυρετοῦ, καὶ χρονίαν αὐτὴν ϑέλομεν εἶναι ὡς καὶ μόνε- 
μον, ἵνα ἐκεῖ μεταπαιδευϑῇ φέρεσϑαι τῷ χρόνῳ ἢ ἤλὴς εἰ 
γὰρ εὐθὺς γένηται λαπαρὸν, δῆλον ὅτι ἐπενόστησεν ἡ ὕλῃ εἰς 

ες 8) ἀμφιχρίσιμα Οοάᾷ. 

΄ 
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Τὸ βάϑος, καὶ. δέος μὴ παλινδρομήδῃ τὸ γόσημα. λέγει οὖν 
ὃ Ἱπποχράτης;, ὅτι εἰ καὶ ἐν πυρετῷ γένηται ἢ ἀπόστα- 
σις; παλινδρομίήσδε αὕτη ἡ ἀπόστασις, δεύτερον ἀνά- 

᾿πτουσα. πυρετόν. καὶ πάλιν οὕτως ἡ ἀπόστασις :) σχίσει 

ἔνϑα ὅ πρῶτος; καὲ κατὰ λόγον τῆς. ὑποστροφῆς τοῦ τοῦ- 
Θολοῖ᾽ ἔσται χαὶ ἡ ὑποστροφὴ τῆς ἀποστάσεως. εἶ δὲ 
τρίτον ὑποστρένμει ὃ᾽ πυῤετὸς, οὐ πάντως ἡ τρίτη ἀπό- 
στάσις ἔσται, ἔνϑεν αἵ πρῶται. δύο. καὶ διατί πάλιν ἐ ἐγέ- 
γοντο αἵ παλινδρομαὶ τῆς ὕλης, ἐπειδὴ πάντως ἀνετειτή- 
δείον. ἦν τὸ μόριον εἷς τὸ δέξασϑαι. οὐκοῦν ὑποδέχεται 
τὸ οὖς, ἀλλὰ παιδεύεται ἢ ὕλη παρὰ τὰ ἄρϑρα φέρε- 
σϑαι. ἢ οὖν τοῦτο λέγει. δ: Ἱπποχράτης » ὅτι πυρετὸς 

2) δ᾽ πρότερον ἀφιστάμενος παρὰ τὸ οὖς, νῦν παρὰ τὰ 

ἄρϑρα ἀφίσταται" ἢ ὅτε ὃ μὲν. πυρετὸς ἐποίησεν ἀπό- 
στασὶν παρὸ σὸ- οὖς, καὶ αὐτὴ δὲ ἢ ἀπόστασις. παρὰ τὰ. 
ἐπ ἀφίσταται. 'χαὶ φησι τὸ ἄλλο λοιπὸν τὸ πάράδο- 
ξ0) » ὅτι ἔν ἣ ἡμέρᾳ τ παλινδρομήσει ὅ πυρετὸς, ἐν ὁμοίᾳ 
γίνεται ἥ ἀπόστασις" εἶ γὰρ ἐν κρισίμῳ ἡμέρᾳ ὃ πυρε- 
τὸς, “ἐν ᾿κρισίμῳ. χαὶ ἢ ἀπόστασις" εἶ ἐν παρεμτειττούσῃ, 
ἂν παρεμπιπτούοῇ. προσϑετέον ἢ. οἰδήματα ἢ ἢ κπυρτώματα 
ἢ ἀποστήματα. ταῦτα δύνανταν κρίνειν πυρετὸν, ἐὰν με-. 
γάλα καὶ χρόνια.τὸ δὲ χρόνιον ἐδήλωσε διὰ τοῦ ἐχπυῆ- 

σαὶ, ἕνα μείναντα μετακοσμηϑῇ χαὶ εἰς πῦον μεταβληϑῇ. 

β΄. Οὖρον παχὺ, λευκὸν τ οἷον τὸ τοῦ ᾿ἀμφιγένεος ἐπὶ 
τοῖσε χοπιώδεσι πυφετοῖσι. τεταῤταίοισι, 8) ἔστιν. ὃτξ 
ἄρχεται 'χαὶ: δύεται τῆς ἀποστάσιος. ἣν δὲ καὶ πρὸς 

.“ τούτῳ. αἱμοῤῥαγήση ἀπὸ δινῶν ἱχανῶς καὶ πάνυ. - 

Ἐπειδὴ. περὶ ἀποστάσεως εἶπε, πάλιν περὶ αὐτῆς ὄ 

λόγος. γίνεται, οὖν πυρετὸς “μετὰ κοττοῦ, χόπου δὲ οὗ τοῦ 

τυχόντος" ὃ -γὰρ κόπος ἢ προχαταρχτικὸς, σεξρὶ οὗ ὀὺκ 

ἔστε λόγος, ἢ προηγούμενος" χαὶ οὗτος ἢ ἑλκώδης ἢ ἢ το- 
γώδης ἢ ὀστοκοπεώδης., ἀλλ ὃ μὲν ἑλχώδης, ἀπὸ λεπτῆς 

ὕλης γίνεται, ΟἹὨ δὲ ἄλλοι ἀπὸ παχείας, περὶ ὧν νῦν δεα- 
λέγεται, χαὶ λέγει, ὃτι πυρετὸς γίνεται ἀτεὸ “παχείας 
ὕλης, καὶ ταύτην εἰκὸς ῥεύσασαν. ἐπὶ; τὰ ἄρϑρα: ποιῆσαι 
-..-σ«ὕ..».Ὄ...-.... 

1) χϑαάϊοῖε Ο. 2) ὁπότερον 1, 3)) τότε, 
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ἀπόστασιν». εἶ μή τι 1) συναρνεῖ. σεερὲ "γὰρ τετάρτην Ἐ 

ἑβδόμην ἡμέραν, ἁπλῶς ἐν κρισίμῳ ἡμέρᾳ; συθον: παχὺ 

χαὲὶ πολὺ καὶ λευκὸν ἐκενώϑη, καὶ ἔγνωμεν ὅτε μετάστα- 

σις ὃ ἐγένετο. ἐτῆς ὕλης. δὖ: δὲ αἱμοῤῥαγία γένηται, ἀποφαί- 

γου ὃτι οὐκ ἔστιν εἰς ὥρϑρα ἧ ἀπόστασις, ἀλλ᾽ ἢ γελής 

σεταν αἱμοῤῥαγία. μεγάλη. κατὰ λόγον τοῦ. νοσήματος, ἕνα 

πᾶν. τὸ λυποῦν κεγώσῃ»" προσέϑητεν ἱκανῶς. ὃ δὲ Γα- 
ληνὸς καὶ πρὸς τὴν» γνώμην τοῦ ἰατροῦ ἄὐτὸ λαμιβᾶνει, 

ὅτι εἰ γένηται αἱμοῤδῥαγία ἢ. οὔρῶν πλῆϑος, ἱχανῶς καὶ 
βεβαίως ἀποφαίνου, ὅτι οὐχ ἔσται ἀπόστασις. οὖρον 
παχὺ, λευχὸν οἷον τὸ 2) “Ἵντιγένεος. δύο. γράφει ἐνταῦϑα, 
ἢ τὸ τοῦ .4ντιγένους, ἄκτικρυς αὐτοῦ ὀὕτω παϑόντος, ἢ 

συ γγενεῖ τοῦ ““ντιγέγους. 

᾿ : Σ 
,, Ὧ, τὸ ὙΠ α; ἐπὶ δεξιὰ ἀρϑοιτικὸν ἐγένετο, ἦν 

ς ὩΣ ἘΞ ΞΕΣ ἘΝ ετες αν , 3. ἘΣΙΣΖ 
3) ἡσυχωτερος" ἔπεὶ δὲ τητρευϑη; ἐπιπονωτερος. --- 

ι Ά 7 ᾿- Ξ: ΣΞΕΣ ᾿" : ’ 
Τινὲς τὸν ᾿ΔΟγοΣ τοῦτον τῷ ἀνωτέρω συλιστουσι; χα- 

ταγελά ἄστως αὐτὸν ἐξηγούμενοι" ἐγένετο πυρετὸς » καὶ ἐπὲ 

τούτου 4) τὰ ὦτα, ἧ ἀπόστασις. ὃν δὲ ἐγὼ εἶδον ἔχοντα 

χαλαρὸν τὸ ἔντερον ἤτοι ἐντερόπηλον ὄντα, ῆ βουβωνο-- 
Ν 55.»Ὰγ5ν..» 53 ᾿ . -- κ Ξ᾿ 4 ἜΤΟΣ 

πῆλον, δπὶ ἔχξειγου εἰδον. πτταρὰ τὸ ὀεδιὸν οὺὐς. τὴν ἀποστα- 

σιν. ὃ δὲ ΙΓ σληνὸς λέγει. » χαὶ τίς ἢ αἰτία ᾿ τοῦτον ἔχοντα 

χαλαρὸν τὸ ἔντερον, ἀπόστασιν ἔχει» παρὰ τὸ δεξιὸν οὖς. 

ὁλλὰ τοῦτο λέγει" κωλική τινι ἐγένετο διάθεσις" ἐπειδὴ 
- 2 πο, θ᾽ »- “. σι 

γὰρ τῶν πρώτων ἕντέρων μεῖζον τὸ κῶλον χατὰ 5) ἐξαί- 

θέτον ἐγντδρον παλδῖται. τοῦτο δὲ τὸ κῶλον τὰ δεξιὰ καὶὲ 
Ἅ 3 Ἅ: χὰ 39 Α] ξξος “- ; Ῥῤεάξες “τῇ 3 ξ , τος 

τὰ ἀριστερὰ ἔχει 22 αν λὸν δὲ ἐπὶ τὰ δεξιὰ τὸ 

γὰρ τυφλὸν ἔντερον πορὰ τὰ ἀριστερά. γίνεται δὲ αὕτη 
ς 

ἢ κωλιπὴ διάϑεσις ἃπὸ χολῆς, ὡς ἐπὲ τὸ πλεῖστον δὲ 
ἀπὸ φλέγματος. λέγει οὖν ὁ Ἱπποκράτης 6) ὅτε γενομέ- 
»ΉΝ εἶδον. κωλιχὴν διάϑεσιν ἀπὸ φλέγματος, καὶ αὕτη 
ἀπὸ παχέος χυμοῦ γενομένη, παρὰ τὰ ἄρϑρα. ἐπέσπη- 
7ῖτ8»γ. ἔνϑεν ὅτε ἐράϊσεν ἡ κωλικὴ, ἀρϑρῖτις παρωξύνετο" 

τον σύναινεῖ Ἷ, υεἴδὲ αἰταᾶ δἰ ση ἢ σείαΓ. 6. 2) Αρῤυᾷ Ἠϊρροογαίθυι 
᾿Ζμφιγένεος. .83) ἢ ἰσχιότερος Οοἀὰ. 4) Ἐοτί. ομι. παρὰ, 5). ἑξέμε: 
ρον Οοδᾶ. ρεῖ ἐσχοοδηίζαμι Ὁ, 6) ἀρὰ Ὀγάβϑαιῃ βϑποξ. ἀδρυβί,, 

δι 
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δ 5 δὲ παρωξύνετο. ἥ κωλικὴ, ἥ ἀρϑοῖεις, ἐρισσο ἀπὸ 
3.2 μεταστάσεως τοῦ χυμοῦ. 

ὃ. ̓ ἡγάσιος χόρη μὲν Ι) ἐοῦσα. - 

: Περὶ ἄλλου πάϑους δ᾽ λό ἰογ8 6" -σαφηνιστέον δὲ πρῶτον 

τὰ ὀνόματα. “πυχνοπνεύματον οὖν καλεῖ τὸν ἔχοντα συ- 
χνοτέραν τὴν ἀναπνοήν" ἄσϑμα. δὲ καλοῦσι τὴν μικρὰν 
παὶ πυκνὴν ἀναπνοήν. ἔστι δὲ οὗτος δ᾽ λόγος ἀνατομικός, 
οὕτως δὲ ἔχομεν διαιρῆσαι. εἰς τρία διη ηρθημένης τῆς δά-͵ 
χεως, εἰς τράχηλον, μετάφρενον καὶ ὀσφύα. οἱ πρωτοδεύ-- 

'ξεροῖ τοῦ μεταφρένου. σπόνδυλοι, ὃ ὄγδοος χαὶ ὃ ἔγνα- 
τος, πέμπουσι γεῦρα παρὰ τοῖς «μεσοπλευρίοις μυσὲ. χαὶ. 

ταῖς χερσί.. τούτων. οὕτω προειρημένων, εἴτε “Ἵγάσιος 
εἴτε ϑυγατὴρ, εἴτε γυνὴ οὐκ εἶπεν αὐτὴν; πυχνοπνεύμα- 
τος ἐγένετο, ἐμφραχϑέντος τοῦ θώρακος. ἐνεφράγη. δὲ 

οὗτος ἀπὸ φλέγματος. ἀπέπτου. καὶ παρϑένος μὲν οὖσα, 
οὐ συνήσϑετο τοῦ πάϑους, γήμασα δὲ ἔπαϑέ τι τυχηρόν. 
ὡς γὰρ γυνὴ καὶ τοῦ οἴκου. φροντίζουσα, ἐχούφισε τῇ 
χειρί" ἐντεῦϑεν ἤλγησεν ἢ χεὶρ καὶ ΠΟ τοῖς μεσο- 
σελευρίοις μυσὶ, κἀκεῖνοι περισταλέντες ἐῤῥηξὰν τὸ φῦμα. 
τοῦτο δὲ ἦν ἀπὸ. στοικίλων χυμῶν ἔνϑεν καὶ ἐρυϑρὸν 
καὶ λευχὸν 2) ἀνέπτυεν, ὕστερον δὲ καὶ χολῶδες, ἄρξα- 

μένων λεπεύνεσθαι τῶν χυμῶν». δαγέντος, οὖν τοῦ φύμα- 
τος, ἤλϑον οἱ χυμοὶ εἰς τὰ βράγχια τοῦ πνεύμονος χαὲ 
εἰς τὴν τραχεῖαν, ἀρτηρίαν, χαὲ πυκνὴν᾽ καὶ μικρὰν ἐποίη- 
σαν τὴν ἀναπνοήν. γέγονεν οὖν τὸ κακὸν, φιλάνθϑρώτεον 
δέ ἐστι τὸ ϑεραπεῦσαι αὐτήν. ἠρξόμην οὖν αὐτὴν πᾶν- 
τῶν παχοχύμων καὶ παοχυχύμων. ἀλλὰ τῶν μὲν καχοχὺ- 

μῶν “παράδειγμα, σκόροδα, τῶν δὲ παχυχύμων," 9) ζρέα. 
ἦ0 ξάμην οὖν καὶ πάντων τῶν ποιούντων χραυγὰς, ϑυ- 
μούς" ταῦτα γὰρ δύνανται χαὶ μὴ οὖσαν ῥῆξιν πο σα, 

καὶ οὖσαν ἐπιτεῖναι. γυνὴ δὲ γινομένη ἐκ τόχου, ἐκ τού- 

του τοῦ τόχου καὶ τῆς κινήσεως, ἀπὸ τῶν ὁπερματυξῶν 
᾿ 4) μεταλαβεῖν τὰ ϑωρακικὰ, καὶ ἐπιτηδείως εἶχε τὸ φῦμα, 

1) Οἰππίαπε Ῥ4Π4 41 ὀοᾶϊοεβ τοϊίααα ἩΙΡροογδ 5. ϑεγθα, 2) ὠνέ- 
- πτυσὲν ἵ,. 8) ΦΑΤΗΘΒ ὁπυπιθχαίαο' Ο: 4) Βοτί. μετέλαβον. δυβζερθ- 
ταπί Ὁ. 
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᾿ ΠΝ οι, 
“ . 

πρὸς ῥῆξιν, καὶ ἤλγει. ἰσχίον τὸ ϑεξιόν.. διὰ τοῦτο οὐκ 

ἴσμεν, εἰ μήπῳ εἴπομεν, ὅτι ξχᾳ τινος ἐκεῖ. προηγησαμέ- 
γου πάϑους ἀσϑενέστερον ἐγένετο. λέγομεν οὖν, ὅτι χυο- 
φορία. προηγήσατο, ἴσως ἐϑλίβη ΕἾ ὀσφὺς, ἥτις παράκει: 
“ται τῷ. ἰσχίφ' ἐϑλίβη οὖν. καὶ αὐτὸ, καὶ ἐπεγένετο ἢ ῥῆ- 
ξις τοῦ ἀποστήματος" ἐτάραξε τὰ ϑωρακχιιὰ, ἃ ἔχουσι 
πολλὴν συγγένειαν πρὸς. τὰ. σπερματιπᾶ. ἐταράχϑησαν 
οὖν καὶ ταῦτα τούτοις δὲ. συμπαρακείμενον. φὸ ἰσχίον 
ὠδυνήϑη" ἔνϑεν κἀὲ συνέπασχεν αὐτῷ, καὶ δαΐζοντι 
συνεράϊζεν. : : 

ἐς Ὦ, ἐν τῇ χεφαλῇ ὅπαρμὰ ἐπενέμετο, πρώτη ἧ στυ- 
᾿πεηρίη ἥ ̓χεκαυμένη συνήρμοσεν εἷς ἄλλην ἀπτόστασιν, 
“σῶς ὅτι ὀστέον ἤμελλεν ἀποστήσεσθαι, ἀπέστη Ἵ ἕξξη- 

᾿ Χοστοῖον" ὑπὲρ. τοῦ ὠτὸς ἄνω πρὸς “ορυφὴν τὸ τρῶ- 

“πᾶ. ἢν. -- : 

Θαυμ στα ὃ λόγος» ἀλλ οὐκ ἔχει. προστεϑειμένον τὸ 
τἕλος. ἕλκος γὰρ γίνεται" κατὰ δὲ τὸν Ἱπποκράτους γό- 
μον, ἕλκεα ξύμτταντα. οὐ χρὴ 2) ἐπιτέγγεϊν πλὴν οἴνου. εἰ 

δέ ποτε γίνηται ἕλκος μετὰ ἄλλου πάϑους, ἢ φλεγμονῆς 
ἢ ξρυσιπέλατος, παὶ ὑγροαινομένου. 8) διὰ τοῦ ἕλπους, 
ἀλλὰ διὰ τὸ συμπεττλεγμένον αὐτῇ. τοῦτο δὲ τὸ ἕλκος, εἰ 
μὲν ἔν σαρκὶ ἢ, ἐν ὑγροτέρῳ. μορίῳ γένηται, 4) οὐ πεχρή- 
890, φοβούμενοι, μὴ μεταβάλλωμεν τὴν φύσιν τοῦ μο- 

οἰου" εἰ, δὲ ἔν. νεύρῳ ἢ, ἕν. ξηθοτέρῳ μορίῳ. γένηται, τ' τότε 
ϑαῤῥοῦντες ᾿καταξηρανῶμεν. αὐτό. ἐν κεφαλῇ ἐγένετο. ξλ-- 

πος περὶ. τὸ βρέγμα" : ἐχρησάμεϑα ἀοῖς πάνυ. ξηφαίνουσι" 

αξυπξηρίον γὰρ χαὶ ταύτην κεκαυμένην χρησαμένων ἡμῶν, 
ἤρξαντό. τινες ἀποστάσεις καὶ ἕλκη γίνεσϑαν παρὰ τὴν κε-- 
“φαλήν. ἣν γὰρ καὶ νομῶδες τὸ ἕλκος, καὶ ἔγνωμεν ὅτι 
ὀστέον ἔχει ἀποστῆναι,. ο. σειόμενον. σεοιεῖ τὰς ἀποστάσεις, 
“ὃ “λτίσαμεν. καὶ ἐξεῤῥίφη γὰρ ὀστοῦν, εἴτε ἐπὶ ἀγαϑῷ, 

ἴτε. πὶ κακῷ... τοῦτό οὐ προσέϑηκεν ἽἹπποχράτης, εἴτε 
ἐκ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἕλκους, εἴτε ἐξ οὔ ἤρξατο σείεσϑαι. τὸ 

᾿ 4) ἑξηχοστὸν Οοαᾷ, 9) ἐπιτέλλειν Οοἀᾷ. 3) οὐ οχπῃ. εἰ πιδϑοβοί, 
Ἰᾷ πο γΘί ΟἨ6. ὉΪςΟΥ5. 56 γαίῃ. Τη,8}}, Π] ΘΟ σορ απο, δοίιι τα 
δεῖς, Ὁ. 4) οἴη, ξηραντίξοῖς. πθαπας παν βΙσοΒ ΙΠλυ5, 

ον ας ρον τς 



᾿ τὸ» τ : 

ὀστοῦν; οὐκ εἶπεν" ἕξη ἡκοστὸν εἴτε. πᾶλιν ἐχ τῆ ἀρχῆς 

τοῦ. ἕλκους τὸ ̓ ξδηκοσεὺν, εἴτε, ἀφ᾽ ̓ δὺ "ἡ 565) “ ̓ἀπόστα- 

σις, παρὰ τὰ ὦτα, ̓δὺκ ̓ εἴπεν: ἊΣ 

. Τὰ 1). ὭΩ ἔχει. οἷα κυνός... ἤρτηται ἔχ τῶν μέσων 

ΠΣ τς ταῦτα, δὲ ἔχ. νερῶν, ἀπὸ τῆς ὁάχιος. ὑπὸ τὴν 

γαστέρα. πτ-΄ : 

ἢ ΒῸὴ] ὁμοιότητος. ϑέλδι διαλεχϑῆναι. λέγομεν γὰρ. ὅτι 
τὖδο φὸ μόριον τοῦ ἀνθρώπου, εἶ τύχοι : ε μήτρα ἔοικε 
7 μήτρα τῆς αἰγὸς ἢ τῆς ἄρκτου. οὕτως οὖν καὶ ἐνταῦϑα 
λῈ 7}: ὃτι τὰ ἔντερα τοῦ ἀνθρώπου κῶλα ἐκάλεσεν, ἃ 

ἐοίκασι τοῖς τῶν κυνῶν ἐντέροις; πλὴν ὅτι τὰ ἡμῶν μείζω 
-, ξἶσίν. ἔχουσι δὲ χαὶ μεσεντέρία; ἔνϑεν καὶ αἱ μεσαραϊκαὶ 
φλέβες. πόϑεν δὲ ἐχλήϑη; ἐπειδὴ εἰς τὰ μεσεντέρια τῶν 
ἐντέρων εἰσβάλλουσι, ᾿“μεσέντερα καὶ τείνουσε. λοιπὸν ζὴης- : 
ψεῖ: πόϑεν ἔχούσι τὴν γένεσιν τὰ μεσέντε ερα. χαΐ φησιν 
ὅτε οαἰώρηνται μὲν εἰς τὰ ἕγτερα" ἐξ Ξ ἑτέρας δὲ εἶσιν οὐ- 
σίὰς; γευρώδη" γεύρων δὲ, οὐκ ἐξ τῶν προαιρετικῶν, οὔτε 
ἀπὸ φῶν τενόντων, ἀλλὰ τῶν συνδετικῶν,. τῶν ἐπκρυομέ- 

γέύν ἀπὸ τῶν ὀστῶν, “ὀστῶν δὲ τῶν σπονδύλων; ὁπονδύ- 

λων δὲ τῶν χατὰ τὴν ὀσφύν. 2) τοῦτο δὲ ἐδήλωσεν εἰπὼν, 
᾿ πρώτῃ γαστρὶ τὰ κῶλα ἔχε!»" οὐ, προσέϑηκε τὶς. χα- 
ΔΕ)Ξ: δὲ δ᾽ Ταληνὸς, πϑοσυπακδυστέον, ̓ φησὶν, ὃ. ἄνϑρωπορ. 
ΨΦένος γὰρ. κἤδετοι" δ᾽ ὐϑϑοπος. Ἱπποκράτης, εἰ μὴ ἄνγ- 
Πρ τ, ἐμὴ. ΠῈΣ : 

Σ. τϊ τοῖσι. χάμνουσι χάριτες, οἷον τὸ ̓ καϑαρσίως. δρῇν, 
, ἢ. «ποτὰ ἢ βρωτὰ 3),ἢ ἃ ἂν ὁρῇ μαλϑακῶς ὅσα ψαύει. 
τῷ ἄλλαι, ἃ μὴ ἐιεγάλ, α βλερηδειιΣ ἢ ΠῚ: οἷον ψυ- 

εὐ χθὸν, ὅκου τούξῳ. δεῖ. .--- 59} 

τη άϑτων κηδόμενος ἽἹπποχρότης γῶν μέγα τι παρα- 
δίδωσι χα φησιν, Ὅτι εἶ μέλλεις χαλῶς ϑεραπεῦσαι; 
ὀφείλεις ἔχειν συμιπειϑήνιον. τὸν κάμνοντα. εἰ γάρ σοι 
σιείϑεται, σὺ “καὶ αὐτὸς κατὰ τοῦ νοσήματος ἀγωνιζόμε-. 
ΦΟΣΣ νρρεῶεαι; τὸ: νόσημα" εἰ δὲ ἀντιτερᾶσσει σοι, τὸ νό- 

ἢ Ἁ ι 

11) χκώλια Ὁοάᾷ, 32) τούτων σοὰά. 5) ἕνά μὴ δοῖ. ἀλλὰ μ΄ ςοδά. 
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σημα μάχεται... ἔχειν δὲ αὐτὸν πειϑήνιον᾽ ἔσται δέ σοι 

οὕτως, εἴ σοι φίλον. καί. στοτε ἐπιτάξαντος τοῦ. ἰατροῦ, 

οὐκ ἠνέσχετο, δέξασϑαι ὃ κάμνων, τὶς. δὲ τῶν συγγενῶν 
ἐποίησεν αὐτὸν δέξασθαι. ἔχει. οὖν αὐτὸν φίλον. φίλος δὲ 
σοὶ ἔσται, ἐάν τι αὑτῷ χαρίσῃ" χαρίση δὲ, οὐ χρήματα, 
ἀλλὰ 1). τῶν περὶ νοσημάτων ἐπιϑυμίαν. ἐὰν γὰρ ἐρᾷ ψυ-. 
Ζροῦ ὕδατος, σοὶ δὲ ἔδοξε μετὰ μίαν ἡμέραν χρήσασϑαι, 

τότε διὰ τὴν αὐτοῦ ἐπεϑυμίαν. καὶ πρὸ μιᾶς ὀφείλεις 
δοῦναι. εἰ γὰρ ἔλαβε μετὰ ἡδονῆς, πάντως ϑερμασία 

ἐστὶν ἔν τῇ γαστρὶ, ἑξῆς καὶ πέψις. καὶ αἱμάτωσις χαὶὲ 

πάντα καλῶς. 2) ἐνϑεν καὶ δ Ἱπποκράτης, τὸ σμικρὸν 

χεῖρο». εἰσὶ δὲ καὶ. ἄλλα ἃ ὀφείλεις χαρίσασθαι τῷ 

καμνοῦτι κατὰ πᾶσαν αἴσϑησιν. εἰσὶ γὰρ τινες χαίροντες, 

τῇ. καϑαρότητι. τότε πάντως ὀφείλεις ποιῆσαι ἐπιδέ- 

σμους καϑαροὺς, καὶ μάλιστα μὴ 3) τὸν ῥύπον γύξωσιν" 

ἔπειτα δὲ καὶ χρώματα λευχὰ. καὶ βοτάνας λευχὰς ὀφεί- 

λεις δεικνύειν, σχεύη τε ἀργυρᾶ καὶ. ζουσᾷ, ἔστι δὲ καὶ 

ἄλλη καϑαρϊότης, ἄνα εἰ χαΐρει ταύτῃ ὃ κάμνων, μὴ εἴη 

ἥ, φιάλη ῥυπαρὰ; εἰς ἣν μέλλει ἢ καϑάρσιον ἢ εὔκρατον 

δέχεσθαι. ἔσο δὲ καὶ σὺ καϑάριος. εἰ γὰρ. ὃ κάμνων .δλ- 
κῶν καὶ πύων ἅπτεται, νῖπττε τὰς χεῖρας. ἐπὲ αὐτοῦ. ἕ 

δὲ Ἱπποχρότῆς καϑαρϊότητα. εἶπε, τὴν ἀπὸ βρωμάτων 
καὶ πομάτων. 4) αὐτὰ μὲν οὖν μένα. εἰσὶ τῆς αἰσϑήσεως, 

ποτὲ δὲ χαὶ τῷ. “λοχισμῷ. συμβάλλονται. “μὴ εἰσενέγκῃς 

γὰρ ἔσω ἐχϑρὸν τῷ κάμνοντι, μὴ αὐτὴ ἥ ϑέα ταράξῃ. 

ἀλλὰ καὶ εἰ εἰσέλθη, δίωξον" ἀλλὰ καὶ εἰπὲ, ϑέλω ἧσυ- 
χάσαι: τὸν κάμνοντα" “πάντες ἐξέλϑωμεν" χαὶ τότε δ εν 

ἔρχεται ὃ. ἐχϑρὸς, καὶ τότε ὑποστρέφουσιν οὗ φίλοι. δ 
ὄψεως εἴρηται, ταῦτα καὶ ἐπὶ, τῆς ὀσφρήσεως. 

εἰ 5) κήδετα: τοῖς εὐώδεσι, κέχρησο, χαὶ μάλιστα εἰ Ἔστι 

διάϑεσις δεομένη αὐτῶν. ὁμοίως καὶ ξπὶ τῆς ἁφῆς, εἶ 
σπλὴρ ἃ, εἰ μαλακὰ χαίρει. καὶ εἰ μέλλεις σοιεῖν χείρουο- 
γίαν, ταχέως τε καὶ ὉΠΠΙΣ: ὡς ἐνδέχεται. οὕτω. δὲ 

γ 3, 
φζοῖνυν δὶ, 

1) 5ε4 8]: αυἱά εἴα σαρίἀ αι: οΟὉ τηουθυμι. οχοίϊίαίαο ξοποεᾶθηϑ. 
(Ὁ. Βοτι. τὴν. 2) Οτγαββὺς ἴπ ρ: Ὠὶς αἸΐααβ ἄφ6556 νἱἀδηΐα , 
8) τῶν ῥδῦπνον νήξωσιν ἴ,. πὸ βοτάϊθιυ ΕΠ πα ]ΘΠΟΥ Ο, 4) Ἐοτί, 
αῦτα. 5) Βοτί, ἥδεται ἀεἸεςίαίαν Ὁ, 

εὐ 

τον πεῖς 

οουρυυονσστοςς 



ΤΙ 

γένηταν ἀ ἀπὸ εὐφυΐας. τοῦ μεραχϑιριζομένου, ἐν ὀξύτητι 
τοῦ ὀργάνου. αὑταί εἰσι καὲ “παρὰ τὴν ἁφὴν χάριτες. 

ἀλλ “πποχράτης μόνου ὀμνημόνευσϑ τοῦ μαλθακοῦ, τές 

δὼς ὡς καὶ εἴ τὶ σκληρὸν, ἐκείνῳ δὲ ἡδὺ, ὡς μαλθακὸν. 

αὐτῷ φαίνεται. καὶ ὅρα αὑτοῦ. τέχνην: οἱὸς γὰρ ὡς. τοῖς 

ἄκροις συμπεριλομβάνονται τὰ μέσα. ἔνϑεν ἐμνημόνευσεν 

δινδως, εἰπὼν ")χαϑάρῶς, καὶ ἁφῆς εἰττεὺν μαλθακὸν, 

δέδωκέ σοι ἔννοιαν τῶν μέσων. λέγει δὲ ὅτι καὶ ἀλλὰς 
δὸς αὐτῷ χάριτας, τὰς ἀπὸ ψΨυχορῦ - χα τιῦες μέν 
φασιν, ἵνα δῷς αὐτοῖς ὀπώραν ἢ ὑδωρ΄ ὃ: δὲ Γαληνὸς 

καϑολικῶς εἶπὲ τὸν λόγον, ὅτε εἰ τύχῃ δοῦναι. αὐτῷ, 

2) μετὰ μίαν ἡμέραν λουτρῷ φιλόλουτρος δὲ ὧν; ἕρῷᾷ 
αὐτοῦ" τότε. δός. ἀλλά. φῆσιν “Ιππτοξρότης ὃτὲ ἐὰν 3) δε- 
δῶμεν, χαριζόμεϑα αὐτῷ. καλῶς οὕτως εἶπτεν. ὃ Ταληνὸς, 
ἐόν πῶς καὶ ἀπειλήσῃς. εἴπῃς ὅτι 4)..... μετὰ δέκα 
ἡμέρας οὐκ εἶχόν ὅ). σε λοῦσαι. διὰ τὴν ἐπιϑυμίαν ἐλουσά 
σε, χάρισαί μου, καὶ σὺ ̓  μὴ; ἀτακτῆσαι εἰς τὴν ἄλλην. δί- 
αἰτᾶν. αὗται μὲν οὖν αἱ χάριτες, αἱ ἀπὸ τῶν νοσούντων. 

η΄. “Εἰσοδὸς τοῦ ἰατροῦ, λόγοι," ̓σχῆμα, ἐσϑής" τῷ νοσέοντι 
Ξ: Ἰρυ0); ὄνυχες, ὀδμή. -- 

Εἰσὶ δὲ. “καὶ ἄλλαι Θ) ἀπὸ τοῦ. ἰατροῦ, αἵ λαμβάνον- 
“σαν ἀπὸ «τῆς εἰσόδου τοῦ ἰατροῦ. ἢ δὲ εἰσοδὸς ἢ ἀττὸ 

ποῦ πλήϑους ἢ ἀπὸ τοῦ καιροῦ. ἢ ἀπὸ τοῦ ποιοῦ" ἀπὸ 
μὲν τοῦ πλήϑους, μὴ ὀλιγάκις, ἕνα ἐὴ 7) εἰσέλθη. τὸ γε- 
»όμενον ἐν τῷ νοσήματι, ἀλλὰ πρὸς τὴν χρείαν ἁρμόξου" 
ἀπὸ δὲ τοῦ καιροῦ, βλέπε. χτότε ὀφείλεις εἰσελθεῖν, ἄρα 
ξν ἀρχῇ ἵνα εἰδῇς, πῶς .ἐχὲν τὸ γόσημα. ἢ ἐν ἀκμῇ; ἕνα 

βοηϑήσῃς τῷ. κάμνοντι χειμαζομένῳ, ἢ ἔν παραχμῆῇ, ἵνα 

ϑρέψῃς. ζήτει δὲ χαϊ τὸ ποιὸν, πῶς ὀφείλεις εἰσελϑεῖν 
σιωπῶν ἢ κράξων" τοῦτο δὲ πρὸς τὴν ὑποκειμένην διά- 
ϑεσιν. εἰ γὰρ ἀγρυπνίας οὔσης. ϑέ ἔλεις δὲ ὕπνον, μετὰ 
ὡσυχίας" εἰ δὲ κάρου ὄντος ἢ βαϑέος ὕπνου, φοβοῦ μὴ 
χὰ περιττώματα “παταβαάλλωσι φῇ» ϑερμασίαν , τότε βοῶν 

ΞΘ Ὁ 

1) χαϑαρᾶς Οοἀα. ἁφὰς Τι. 2) Οταββιβ ἀπ πιρ.: απ 846- 
Βαπί, 92) δῶμεν ἴ, 4) Τίδουπα πῃ ἢ, Α-, Ὁ... 8) σελοῖσϑαι ἴ,. 

6) 5ς. χάριτες, “) Ἐοτί, σὲ λάϑη. 8 ἰαίοαί Ὁ. 
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καὶ ̓ πράζων ἀναστήσεις... αὗται μὲν αἵ τοιαῦται εἴσοδοι 
φοῦ ἰατροῦ. ζητείσϑωσαν καὶ οἱ λόγοιν, ποίους λόγους 

αὐτῷ ὀφείλεις λέγειν, δ᾽ γεωμέτρης, γειομετριποὺς, εἰ, δὲ ̓  
γραμματικὸς, γραμματικοὺς, εἰ δὲ τοῖς αἰσχροῖς χαίρει, 

οὺ μὴ χρήσῃ; ἄλλους δ᾽ εἰπεῖν παρασκεύασαι; ἢ λόγους : 

λέγε. ἐχείνους, οὖς ὀφείλεις λέγειν τῷ μάμνοντι», ὅτι δὸς 

ἡμῖν 1) σαυτῷ πειϑήνεον" χαὲ γὰρ ξύλον: » εἶ μὴ εἴκει τῷ 

χέχτονι, κλᾶται, καὶ κάμνων μὴ πειθόμενος ἰατρῷ, ἀπόλ- 
λυται. εἰσὶ δέ τινες καὶ ἄλλοι λόγοι. εἶ γὰρ εἰσέλϑης 

᾿: Ἴ 3 , , : 
πρὸς τὸν κάμνοντα ἁλύοντα, καιόμενον, παραμύϑησαν. 
αὐτῷ καὶ εἰπὲ, ὅτε οὐδὲν σαπρὸν ἔχεις, ἐλπὶς δέ ἐστι 

᾿σωϑῆναί σε μὴ εἴπης ὅτε ἀποϑνήσκεις καὶ κακῶς ἔχϑξις. 

᾿ἀλλὰ καὶ εἴπου σὲ δέοι ἐπιορκῆσαι; ἐπιόρχησον" ἐν χαλῷ 
γόρ᾽ καὶ μὴ 2). πάϑῃς ὃ πέπονθε Καλλιάναξ. :-ὃ ἰατρός" 
εἰσελθὼν γὰρ πρὸς τὸν κάμνοντα εὗρεν αὐτὸν πολλοῖς 
πΟχοῖο περιστοιχεζό ὄμενον, καὶ ἐχεῖνος ἕχραξεν, ἀπολλύ- 

μδϑα- ἐκ τῶν πολιορκούντων κακῶν; χαὶ τότε γηπιώδη 
λόγον ὃ δ᾽ ἀρετὴν, ἀναφαίνων; ἐφὴ τραχέως πρὸς αὐτὸν, 
ῬῈ ὥστε χτανθῆναι, χαὶ Πάτροκλος 4) ὃ “Περσεὺς πολλῷ 

ἐχείνον ἀμείνων, καὶ ξκξῖνος ἀποϑυμιάσας, ταχέως ἀπέ-" 
ϑανγεν. ζήτει. καὶ τὸ σχῆμα ξαυτοῦ ὅδ) ὃ ἰατρὸς, εἶ 9ρα- 

σὺς ὀφείλεις, Ή ταπεινὸς, ἐπεὶ οὐδέτερον. ὀφείλεις ἀσκεῖν. 

ᾧ μὲν γὰρ θρασὺς. μισεῖται». ὃ δὲ ταπεινὸς λοϑαφρονγεῖται, 
πόλιν 6) περιέργασαι ποίοις χαίρει, καὶ μιμοῦ" τοῖς τ01- 

οὕτοις: ζήτει καὶ τὴν 7) ἔσϑησιν. αὕτη μὲν οὖν πρώτῃ 

στῶ ἀνδρὸς λογικοῦ" ἐπδιτα δὲ, τοιαύτῃ χροιῷ, οἵᾳ χαΐ- 
ρεῖ ὅ μάμνων. Ταῦτα δὲ μείξι Ὅγα " μὴ συνεχῶς δὲ κυλέ- 
ὅϑω. ἐχ σῶν ὥμῶν σοῦ, μήπως χατελχϑοῦσα εἰς χειρουρ- 

ογέαν' σείοη, τὸν σίδηρον, μὴ ἐν τῷ δ υγμολογεῖν παρεβ- 
ποδίσῃ, μηδὲ" ῥυπαρὰ ἔστω, εἶ τοῖς καϑαροῖς ὃ κάμνων 

χαίρει. ταῦτα οὖν μείζονα. κατορχώμεϑα δὲ χαὶ ἐπὶ τὰ 
εὐτελῆ. ζήτει τὰ 'περὴ τῆς κουρᾶς τοῦ ἰατροῦ. καλῶς δὲ " 

δ “Ταληνὸς, δὲ πρότερον ἐς τοσοῦτον φρόντισον" πρῶτον 
γὰρ. δὲ ἀπαϑεῖς ἔχει τοὺς ὀφϑαλμούς". 
σον 

δ δὲ εὐπνοιαν 

1) Ἐοτε. σαυτὸν. 2) πᾶϑος ἴἵ,. 
Ὁ. 2) δὲ Ῥδίγοοϊυ5. οδὲι 6. 
Ξ.. . 7) αἴσϑησιν Οοδά. 

8) ο( ̓ πίοπία νοοϑο τοϑροβα! 
5) ο᾽ πιρῦϊοθ Ὁ, 6) περιεργάσοασϑαν 



τ τ. 
᾿φοιῆσαι ϑέλειξ τῇ χεφαλῇ 1 μὴ ἐάσῃς πολλὰς τρίχας" εἶ 

δὲ πλύ ρεύδν σοὺ ἐκ τοῦ ἐξῶϑεν᾽ ἀέρος ἢ κεφαλὴ, τότε 

πόμα" πλὴν καὶ ἐν τοὐτῷ τὸ ἐπιεικὲς μᾶλλον ζήτει, καὶ 

ἄρκεσον τῷ χάμνοντε. καὶ μὴ πάϑης ὃ “Αντωγῖνος. ἔπαϑε 

καὶ 1) “Δουκϊανός. ὃ γὰρ ᾿ΑἈντωνῖνος ἔχαιρε τοῖς ὃν χρῷ 

κειρομένοις, καὶ πάντες λεῖοι πρὸς αὐτὼν ἤρχοντο" “Ζου- 

χιανὸς δὲ τοῖς κομῶσε, καὶ. πάντες χομῶντες. ζήτει δὲ 

καὶ τοὺς ὄνυχας" καί τινές φασι, μὴ ἔστωσαν ψωρϊῶντες, 
ὥσπερ τψινὲς ἐξηγοῦντο. τὸ σχῆμα τοῦ ἰατροῦ ἔλεγεν, ὅτι 

μὴ ἔστω κυλλὸς ἢ χωλός. καλῶς γὰρ ΟἿ, αληνὸς, οἵ ταῦτα 

λέγοντες. ἑστωσαν ἀπαϑεῖς,͵ καὶ ἀϑάνατος ὃ ἰατρῦβ, ἀγνὸ- 

οὔντες ὅτι ὥς ἄγϑρωπος Ταῖο ποιναῖς ὑποπίτσετει ϑυμοος 

ραῖς. ἀλλ ὡς εἴρηται ἀλλαχοῦ; μήτε ὑπερεχέτωσαν; μήτε 
ἐλλιπέτωσαν τῶν δακτύλων οἱ ὄνυχες" ἀλλὰ μὴ καὶ πάνυ 
εἰσὶ σκληροὶ, μὴ ἐμποδίσωσι σφυγμολογῆσαι. πάλιν δὲ 
πρὸς τὴν χρείαν ἁρμόζου. εἶ, γὰρ συνεχέσιν. ἐνέμασι μέλ-: 
λεὶς κεχρῆσθαι, παὶ ὑποβάλλειν “τὸν ἀρ:στερὸν λιχανὸν. 

τῷ δακτυλίῳ; “μὴ ἐάσης αὐτῷ μέγαν ὄνυχα, μὴ πλήξῃ, 
«μὴ ἑλκώσῃ. εἰ δὲ σίδηρον ἀπὸ ἑλκῶν μέλλεις ἀνασπᾷν, 
μεγάλους ξα΄ ὄνυχας “τῷ “μεγάλῳ καὶ "λιχανῷ τῆς δεξιᾶς 

. χειρός. ζήτει δὲ καὶ τὰ παρὰ τὴν ὀσμήν" πολλοὺς γὰρ ἥ 
δυσωδία 2): ἐσίανγε, καὶ ἄλλους δυσῶδες ἕλκος ἀπόζον. 

ἀλλὰ αὕτη ἡ δυσωδία ἢ μὲν ἀπὸ βρωμάτων ϑεῤαπεύεται,, 
ἢ δὲ ἀπὸ φύσεως παραμυϑεῖταν. εἰ γὰρ δυσωδίαν ἔχξε 
τὸ στόμα τοῦ ἰὰτροῦ ἢ ἀπὸ σκορόδων ἢ ἀπὸ κρομμύων, 
γῦν μὴ φάγῃς εἰ δὲ δυσώδης ὃ ἱδρὼς, τότε διὰ ἄλειμ-- 
μάτων, διὰ ἀρωμάτων πὰραμυϑοῦ αὐτὴν, καὶ εἴσελϑε 
κρατῶν εὐώδεις βοτάνας, καὶ μάλιστα δἷ χαίρει, ὃ χάμνων. 
καὶ μὴ πάλιν. “πάϑῃς, ὃ πέπονθεν 8) ;Ἄνιτος. ἐκεῖνος γάρ 

ποτε πολλῷ ὃ ἐχρήσατο. οἴνῳ, καὶ εἰσῆ2ϑε πρὸς φρενισικὸν, 
ὃ δὲ οὐκ ἐβάστασε τὴν ὀσμὴν τοῦ οἴνου τὴν πεμπομένην 
ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἀλλ᾽ εἶπεν αὐτῷ, ἥ ὀομὴ τοῦ. 
οἴνου σου μᾶλλον παροξύνει με’ ὃ δὲ τραχέως ἀπεκρίϑη, 

ἐγὼ. ̓δὲ τὴν δυσωδίαν τοῦ πυρετοῦ σου ἐπὶ τοσαύτας 
ἡμέρας ἐβάστασα,, χαὲ σὺ τὴν τοῦ στόματός μου ἀηδίαν. 

͵ 

1) Γλιοαθ Ο.. 9) ποῦν "ἔσινξ, ΤΣ ἀπμοιίαία Ἐουί. ἐμίανε 08: 

ἀσγραῖ Ο.. 3) Θαυϊπίμ5 Ὁ; 

ΤΙ. Ὁ καὶ 
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ὥραν οὐκ ἐβάστασας. αὗταί εἶσιν αἱ τοῖς κάμνουσι διδό-. 

μεναν χάριτες, εὐτελεῖς. μὲν δοχοῦ, ὅσαι; μεγάλα δὲ χαρί- 

ξονται καὶ ἡμῖν καὶ. τῷ κάμνοντι, "ἡμῖν μὲν τὸ γενέσϑαι. 
1). αὐτὸν πειϑήνιον τῷ" ᾿“ϑεραπϑύοντι, καὶ αὐτῷ δὲ [καὶ ᾿ 

ἡμῖν» τὴν σωτηρίαν τοῦ πάσχοντος σώματος.. ὃ 

ὃ΄. “δῶρ ἀφεψηϑὲν. τὸ μὲν εἰσδέχεται τὸν ἠέρα, τὸ δὲ 
μὴ 2) ἐμ τον εἶναν καὶ ἐπίϑημα ἔχειν. --- 

Ξι παμφόρων. ϑεωρημάτων γῦν γίνεται διδασκαλία, 
δὲῖ καὶ τὸ περὶ ἀέρων; τόπων, ὕδατων ἐνταῦϑα ἀνακαι- 

ψίσαι. “Περὶ ὑδάτων οὖν διαλέγεται. τρεῖς, δὲ. τάξεις τῶν 

ὑδάτων, τὰ εἰὲν ἄριστα, τὰ δὲ μοχϑηρὰ, τὰ δὲ μέσα. εἴς. 
σεῶμεν. ποῖσ- τὰ ἄριστα; τὰ ἐναντία μοχϑηρὰ εὑρεϑήσον-- 

ταῦ" εἴ δὲ τὰ μὲν σταρ ἥ; τὰ δὲ ἀπῇ, τὰ μέσα. τὸ τοίνυν 
, ΄ Α 32 ; 

ἄριστον ὕδωρ χρίνεται ὄψει, γεύσει καὶ. ὀσφρήσει, ὄψει 
ἘΞ ἀν τσ ς ΞΕ ΞΟ; κι ᾿ κ᾿ . ᾿ ἧς ΠΕ “7. μὲν τὸ λευκὸν, τὸ διαυγὲς; τὸ καϑαρὸν, τὸ. μὴ ἔχον ὕλην" 

"3 ΑῸ; -.» λ ͵ 
ὀσφρήσεν δὲ τὸ εὐῶδες. εὐῶδες δὲ λέγεν ὕδωρ τὸ μὴ δυ- 

- - ψ,ὔ Σ Ἵ 

σῶδες,. τὸ: μὴ: ἔχον βαρεῖαν ὄσφρησιν" γεύσει δὲ τὸ πότι- 
Ἂς ᾿ 3 , - 

“μον. τὸ γλυχύ. τὸ δὲ γλυχὺ “πάλιν καλῶ τὸ ἄποιον, τὸ 
ΝΥ ΩΣ : ΡΥ δ ΒῚ λ, δὸ .; “4 ἌΧΆΑΣ 2) - 

μὴ νιτρῷδες, 35) τὸ μὴ ἀσφαλτῶδες. οὕτω. μὲν οὖν ἂρι- 
“τ Φῶς, 2 δέ , ἐλλεί , ᾿ , ; 

στον ὕδὼρ. εἰ δέ τι τούτων ἐδλλείιμεῖ, τὸ μέσον γίνεται, 
.᾿ Υ Ἐν ο Ξ Ἂν», ἈΝ ὙΕΝ, ᾿ 2 ΟΝ 
ὥσπερ τὸ Νειλῷον ὕδωρ τοῦτο γὰρ διαυγὲς. μέν ἐστι. καὶ 
᾿Ῥ, Ξ ἈΞ ἘΞ ας 55 3 }1 δὸ Ε 5.).,9 3 Α, -" 

ὅποιον παὲ εὐῶδες, ἀλλ᾽ ἰλυῶδες. ἔνθεν ἐπὶ νεφριτικῶν 
Ἶ ᾿ Σ -9 - - ὡς ἊΣ ι Ἁ -Ὕ"Ἥ 4 3 - ἿΣ 

φοβουμεϑα αὐτῷ χρησασϑαι, μὴ. τῷ. 4) ποχεῖ λέϑον ποι- 
5 ΣΡ Ρ ΤῊΣ ς “Ξ, ᾿ -οΨ,. 

Ἴ6η: ἔνθεν Τἰγύπτιοι 5) σακτας ὑδρίας ἐπινοοῦσιν ἕνα 
3 5 19) -Ὺ 

μένῃ ἄνω τὸ παχύ. εἰ οὖν πὲ πυρεκτικοῦ. νοσήματος, 

παρούσης παρακχμῆς. χαὺὶ πέψεως, ϑελήσεις χρήσασϑαι τῷ 
ὕδατι, ἀφέψησον αὐτὸ, εἴ ἐστι μοχϑηρόν. ἀλλὰ μὴν χαὶ 

τ ς ᾽ ΄ 

εἶ ἐστε καϑαρὸν, δέεται τῆς ὁψήσεως" "καὶ γὰρ τὸ ἄρι- 

στον διψομεν, ἵνα καὶ εἴπου τί. ἔστι μοχϑηρὸν, τοῦτο ἔν. 

Τῇ ὀψήσεν πραῦνϑῇ. ἄλλοτε δὲ ὃ πολλάκις ποιοῦμεν ξπὶ'᾿ 

τῶν σωμάτων, τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ ὕϑατος. ἑχεικοῦ γὰρ. 

ὑποκειμένου πυρετοῦ, ϑέλομεν ψύξαι τὸ σῶμα καὶ φο- 
ΠῚ οὐδὲν γὰρ δύναταν ἢ ψύξις. ἔσω διαβῆναι, 

1) αὐτῷ ἴ. 42) ἔμπνεον Οοᾶᾶ, 3) ποη βυἱρῃματαίαχη Ὁ. δαάί- 

τὸ μὴ θειῶδες, 4) οτί. πάχει. ᾿ 5) φο]αίοτίαβ οἴη! Ὁ, Ἐοεϊ. 
σακτὰς, : ; 



ι 
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᾿πυχνὴ οὖσα, ἔνϑα “προϑερμαίνομεν φὸ σῶμα, καὶ ἀραιοῦ- 

μὲν τοὺς πόρους,. ἕνα εἰσδύνῃ ἣ ἢ ψύξις ἔσω. τοῦτο. καὶ 

ἐπὶ τοῦ ὕδατος" ἐπειδὴ γὰρ ἂν ΠΣ πυρετῷ ϑέλομεν., ὁ 
αὐτὸ δοῦναν ἵνα ψύξη τὸ σῶμα, “ὀφείλομεν ϑερμᾶναϊι. 
αὐτὸ, ἵνα ἀραιωϑέντων αὐτοῦ τῶν. σεόρων; δυνηθῇ δια- 

βῆναι παρ᾽ 1). αὐτὸ ἢ τοῦ ἀέρος ψύξις, καὶ ψυχτιχώτε-. 
θῦν αὐτὸ ἐργάσηται. πυκχνοῦντες δὲ πάλιν περιπλάττομεν 
τὸ ἀγγεῖον ἢ χιόνι, ἢ ) 3) κρυστάλλῳ' εἰ δὲ ταῦτα μὴ παρῇ, 
ἐν φρέατι, χαλῶμεν. τὸ, ἀγγεῖον, πλὴν; ἐκκρεμὲς ἀπαιωροῦ- 
μὲν αὐτὸ, καὶ; οὐ ποιοῦμεν. ἅψασθαι. τοῦ ὕδᾶτος.. τὸ γὰρ 
ὕδωρ, παχυμερὲς ὃν,. ἐμφράττει, τοὺς πόρους, καὶ, οὐχ. ἐξ 
διεισδῦναι τὴν ψύξιν, ἀλλ, ἔκχρεμὲρ, αὐτὸ. ἐῶμεν, ἕνα, 
ἀτμὸς εἰσερχόμενος. ψύχῃ!. -ἔπειτω:- δὲ οὶ ὃ ἀτμὸς οὐκ 
ἔχει εὐρυχωρίαν" ἔνϑεν οὐχ ἐπιπωμάξομεν: κωλύει γὰρ 
τὴν εἴσοδον τοῦ- :ἄτμοῦ. εἰ δὲ καὲ -ξπιπωμάσομεν;. οὔ» 92.Ξ 

βομεν, οὐ σφηνοῦμεν,. (ἀλλ᾽ ὅσον. μόνον σκεπάσαι. καὶ εἰσι- 
“ἕναι. τὸν. ἀτμὸν,. ἥγα. μὴ εἰσέλϑη. ἀκάϑαρτόν Ζι. καὶ εἶ 

σκεπάσομεν,. «Ψψυχρᾷ ὕλῃ. σκεπάζομεν ̓  ἀπὸ, ̓ ϑριδακίνης δη- 
λαδὴ; ἀπὸ 38). δόδων. αὕτη μὲν ἢ Ἔἔγνοιο. τοῦ λόγου, ἀσὰ- 
ρῶα: δὲ. ἐφράσϑη,. φησὶ δὲ ὅτε, τὸ ̓ ἀφεψηϑὲν ὕδῶρ πολλὰ 

ἐχέτω. ̓ πρῶτον Ὁ “μὲν δέχοιτο. τὸν ἀέρα τοῦτο τ πάϑοι, 
ἐὰν. μὴ. τὸ͵ ἀγγεῖον ἔχῃ πλέον 4) ἐπέϑεμα οὐκ. ἔχει. “τὸ “μὴ 

φησὶν. ὃ Ἱπποκράτης, ὅτι σχέπασον τὸ ἀγγεῖον. μὴ; ὅσον 
σφηνῶσαι, ἀλλ᾽ ὅσον ἐπέϑεμα μόνον. εἶναι. 

τ. Ὅτι ἐξ αἱμοῤῥαγιῶν 5) ἐξυδεροῦνται, ἣν οἷα δεῖ, κα- 
᾿ϑαίοωνται καὶ εὐφόρως ὑ ρυυσῦ, πος 

Συγγενὴς. ὅ λόγος. οὗτος τῷ ἄνω: ἔλεγε γὰρ ὅτε οἵ αἵ- 
μοῤῥοΐδας ἔχοντες. οὔτε. πλευρίτιδι οὔτε 
ἁλίσκονται. εἶτα ὥς τινος ἀποροῦντος, τί οὖν; ἐάσω" ἔτ᾽ 
ἄπειρον γενέσθαι τὴν “κένωσιν; λέγει οὔ; ἐπειδὴ, ἔκ. τῆς: 
κενώσεως καταψύχεται τὸ σῶμα, ἐξυδαροῦνται" αἵ σάρκες, 
«καὶ πάροδος γίνεσαι: ὑδέρον. "πλὴν ἐ ξὰν γένηταί ποτϑ πτε-- 
-ριτεωματιχὸν τὸ σῶμα, ἔασον: ἐπὲ πολὺ. ὀοϑέσθοι τὴν: κέ-- 

ἷ περιτενδυμονίῃ ͵ 

Ὁ αὐτῷ Θοάᾶ. 2)  ν Α. 3)6 αἀάδῖε: ν15 {0115 οἕ τᾷ 

Θοῦυ5. φδοίοσία, 4) πλέον ἐπίϑειια. οὐν' ἔξει τὸ μὴ Οοαά. {ια΄ ἀϊδεῖπ- 

δαῦηί Ο: κἱ ἰερι θη που ΠΡ αοε. 5) ἐξυδαρέντα Οοάαά.:: 



10. τ Ὁ ἜΣ 

γῶσιν. Ἵ ξὰν τὸ λυπηρὺν. μενγοῦταε" ἔνϑεν ἐπιφέρει" τὸν 
ἀφορίσμὸν, ἣν οἷα δεῖ καϑαίρεσϑαι; ἀλλ᾿ ἐν τοῖς ἀφο- 

οισμοῖς προσέϑηκε χαὶ τὸ ξυ μφέρει», ἔνταῦϑα δὲ ̓ παρέ- 

λείψεν; ὡς ὁμολογούμενον αὐτὸ λαβών. εἰ γὰδ ἐλροθος, : 

φέρουσι; καὶ ξυμφέρφουσιν. : 

“ε΄. Ἔν “ἴνῳ ἐν λιμῷ ὀσπριοφαγέοντες σκελέων ἀκρατέες, 
ἐγίγνοντο. -- 

Οὗτος ὃ. "λόγος. σύμφωνος τῇ ἐπιγραφῇ" τη σημὸν γὰρ 
ὑπόκειται γόσημα; ὧς δηλοῖ ἧ πόλις, “λιμὸς τέξασα τὴν 

συμφοράν. ἀλλ “Ῥεποκράτης τόπου μέμνηται, ἐπειδὴ τἱρὸς 

ὑπόμνησιν 2) αὐτοῖς γράφει, ἢ ἵνα “ζΧαὶ ἐκ τοῦ τόπου δη- 
λώση σον. καὶ τὴν κακοήϑειαν τοῦ νοσήμᾶτος. “ἶνος δὲ 
πέπονϑε᾽ τὴν λιμόν. ““ἶνος δὲ Θρῴᾷκης πόλις, ἐν ἧ πο- 
λὺς᾽ οτος ὦν, πόλεσι καὶ ἄλλαις χορηγεῖ: λέγει οὖν ὃτὲ 

ἐν τῇ ἴνῳ, ἐγϑα᾿ πολύς ἔστι σῖτος, σιξοδείὰ ἐξαίφνης 
ἐγένετο, οὐκ ἐπ᾽ ὀλέγῳ χρόνῳ, ἀλλὰ συνεχῶς᾿ ἕνα καὶ ὅ 
χρῦνος συνεπιβοηϑήσῃ. οὔτοι οὖν εἰωϑότες ἄρτῳ κεχρῆ- : 
σϑαι, ἐν λιμῷ ὀσπρίοις ἐχρήσαντο: ̓ ἐντεῦϑεν ἐπὶ τῇ ἀϑρόᾳ 

μεταβολῇ ἐτάραξαν τὴν φύσιν" οἱ δὲ πένητες: μὴ εὗπο- 

᾿φοῦντες 8) κἂν ὀσπρίων ἐσϑίειν » ἴσως δὲ καὶ οἵ δὔπορο!; 

φῆς λιμοῦ κρατησάσης, ἐπὲ τροφὴν ἀλόγων ἐτράποντο" 
ὀρόβους γὰρ καὶ βαλάνους ἤσϑιον.. ἔντεῦϑεν ἠσϑένησαν 
ἀδ δυνάμεις. οὗ γὰρ ἐπαιδεύϑησαν τὰ μόρια τοιούτῳ τθέ-. 
φεσϑαι χυμῷ᾽ ἔνϑεν, μὴ ,βασταξουσῶν τῶν δυνάμεων τὰ 
μόρια χαὶ μάλιστα τὰ πόῤῥω, σχελῶν ἐγένοντο ἀκρατεῖς" 
τῷ χρόνῳ 4) καποχυμίας καὶ πνεύματος πλξρναδαντος; 
ἔδραμον. παρὰ “τὰ ἀσϑενῆ μόρια, καὶ μάλιστα τὰ σόῤ- ; 
ᾧω, “καὶ ἐβάρησαν παρὰ τὰ ̓ ἸΟΙΔῸΒ ἐντεῦϑεν γονυαλγέες 
ἐγένοντο. ; : 

Θήλεα ἢ ἄρσενα. - 

Ὅ λιμὸς οὐδενὸς φείδεται, δλλὰ καὶ ἄῤδεσι καὶ 9η- 
λείαις ἐπέρχεται. διὰ. τοῦτο᾽ πολλὴν τὴν φϑορὰν ἐνεδεί- 
ξατο. εἷς τε ϑομοτόρουρ καὶ ᾿Ἀθηναεθμέμονεν υρροσο, 

4) φιοαὰ οὐ ἢ 6 Ἰπέροιαδι ΠΕ ΟΣ Ὁ Ἐοτί. πᾶν Ἰοοο ἐάν. 
2) Ἐοτί, αὐτοῦ. ᾿ Ποττο: ὦν: : 4): γὰρ “ὐᾷηξς, τὸν 

[5} 
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ρους. καὶ ἀργοῦντας, καϑαιρομένους παὶ μὴ καϑαιφομένους,. 

οἰπουθοῦνεςς ἢ καὶ μὴ οἰκουροῦντας. ἕ ΝΗ πος 

: Ἵ Ἐμφανέως. ὃ ἐγρηγορὼς ϑερμότατα τὰ ̓  τὰ δὲ ἔσω 
οὐηχούτοα: ἘΦ : 

Οὗτος ὃ λόγος περί, τινῶν συμβαινόντων διαλέγεται, 

αὐ ἃ ἐν τῷ ὕπνῳ συνάγεται ἔσω τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν, ἀπᾶ- 
»αχωρεῖ δὲ τῆς ̓ἐπιφανείαρ᾽ ἐγτεῦϑεν τὸ μὲν βάϑος ϑερ- 
μὸν, τὰ δὲ ἄκρα ψυχρά. ἐν δὲ 7) ἐγρηγόρσει ἐρχομένου 

. ἔξω τοῦ ϑερμοῦ "αϊ: συνάγοντος τὰ περιττώματα, τὸ μὲν 
βάϑος ψυχρὸν, ἢ δὲ ἐπιφάνεια ϑερμή. ὅτι γὰρ ἃληϑές 

“ἔστιν, οἱ χαϑεύδοντος περιβλημάτων. δέονται, ὡς. ἐψυγμέ- Σ 
γῆς τῆς ἐπιφανείας, οἱ δὲ ἐγρηγοροῦντές, οὔ. καὶ ἐν “μὲν 
τῷ ὕπνῳ αἱ «πέψεις,. ὡς: οὔσης, ἐσῶ τῆς ϑερμασίαξ, ἐν 
δὲ τῇ ̓ἐγρηγόφσει οὐ. «τί οὖν βαστάζει τοῦτο [ὴ ἀκοὴ, ὡς 
ἧ ἐπιφάνεισ, 1: ϑερμοτέρα τοῦ βάϑους; ἜΣ ὅσον. γὰρ 

ἂν δήποτε ξλϑὴ ἢ ϑερμασία παρὰ τὴν ἐπιφάνειαν; ; πᾶν- 
τως πολὺ πλούσιόν ἔστι τὸ “ἔμφυτον ϑερμὸν ἔν τὲ χαρ- 
"δίῳ καὶ ἥπατι. ἀλλὰ μὴν ὅτε οὐ τὸ βάϑος πρὸς τὴν ἐπι- 

φάνειαν παραβάλλει, ἀλλ ἕκαστον ξαυτῷ" ἦ γὰ0 ἐπιφά- 
γεία ἂν τῷ ὕπνῳ 2) τὴν ϑερμότητα. ἢ ἐν τῇ ἐγρηγόφσου. 

, 'γ.- ̓ νϑέρμῳ φύσει ψύξις, ποτὸν » ὕδωρ, δλλεννύεων: - 

᾿Νῦν καὶ ἐπὶ αὐτὴν τὴν φύσιν ἀνέρχεξαν ὃ Ἱπποιρά- 
τὴς παί φήσιν, ὅτι. παιδίον ἐτέχϑη πολύαιμον, καὲ ἐχόμ- 

θοὸν τὰ αὐξανόμενα » χαὶ λοιπὸν τὰ τῆς ἡλιαίας, προέκο- 
ὑσετε, τὰ δὲ τῆς κράσεως ἠμεΐβετο" δριμὺ γὰρ: ἐγένετο, χκαὲ 
πατὰ ποιότητα τὸ ϑερμόν. ἴσως τῆς ἀκμαστικῆς ἡλικίας 
πλησιασάσης, κατεκράτησε τὰ τῆς ϑερμασίας. ϑερασεύ- 
σοι ο. οὖν αὐτήν. ἀλλὰ ζητῶ τὸ γένος τοῦ. νοσήματος, ἕνα 

᾿ς ἔχ τῶν ἀνομοίων ὁμοιότης. γένηται: ϑὲς χαὶὲ τῇ ψύξει. 
- ποῖα εἶἰσε τὰ ψύχοντα;. τὰ μὲν ἔσωϑεν, τὰ δὲ ἔξωϑεν, 

ἔσωϑεν ψυχρὸν ποτὸν, ἕνα ὕδωρ δώσεις, καὶ μὴ οἶνον. 

ἔξωϑεν δὲ τὸ ἐλλινύειν, ἕνα μὴ κενῆται ϑυμούμενος. Ὦ 

Ἢ ΜΙβέπιθ Ο᾽. 3} πΐπας ξαϊονῖξ Βα ρεέ ὅν 
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: γυμναζόμενος. τῶν δὲ ἐπαμφοϊεριξόντων τὸ ὕδωρ, ὄνα τὲ 
χαὶ ψυχρὸν ὕδωρ πίη, ἵνα χαὶ ἐν ψυχρῷ ̓λούηται. 

«ὁ΄. Ὕπνος 1) ἐν: ψύχεὲ ἐπιβεβλημένος. --- 

Τινὲς τοῦτον. τὸν λόγον τοῦ ἀνωτέρω "χωρίζουσιν" ἐν- 
τεῦϑεν τὸ, ἐμψύχειψ. ὥς. ἕν. μέρος λαμβάνοντες, διὰ τοῦ - 

γράφουσι, καί. φάσιν ὅτε ὃ ὕπνος ἐμψύχει. εἴπου γάρ 

ἔστε. 2). δριμύτερον τὸ σῶμα, . ἐν τῷ ὕπνῳ γενομένης πέ- 
ψεως κατὰ λόγον. καὶ τῆς τροφῆς πεττομένῆς; ἀναδίδο- 
ται ἡ ὑγρότης, καὶ ἕκαστον τῶν μορίων τρέφεται καλῶς" 
εὖνϑεν καὶ βάλλομεν περιβλήματα, ἕνα φυλάξωμεν τὸ ϑερ- 

72 “. 2) 5. “» εἷς ΕΥ̓ ς Ὁ 2 Υ , 

“μόν. καὶ ἄλλως. οὐκ ἀεὶ ψυχρὸς ὃ ὕπνος, ἀλλὰ πολλᾶκις 
πγυχέίαν σφ) ἜΣ ΞΕ) [-᾿ ἩΓΕ Ἶ ᾽ὔ - 6) Με }7 
ἜΟΤΙΩ: ὕλη ΣΈ ΖΕΤΟ, ὌσΟς Ρ ἐ εν ξΕρ ϑερμασια. 7). 2» καὶ 

τ ἔχυσε, μὲν αὐτὴν, οὗ κατεκράτησε δὲ τοῦ πέψαι; καὶ 

. ἐχείνη πλεονάσασα ἔσβεσε τὴ» ϑερμασίαν. ἐντεῦϑεν, ὅκου. 

“- παραφροσύνην. ὕπνος παύει, ἀγαϑόν. ἢ, καὶ ἄλλως: ὕπνος 

ηνύχεν ὃ μαχρὸς, “ὃ μὴ ξῶν ϑιαφορηϑῆναι. τὰ περιττώ- 

ματα, ἃ κατακλείουσιν αὐτὴν τὴν ϑερμασίαν. ἦ δὲ ἀλη- 
: ϑὴς. ἐξήγησις. οὕτως ἔχει, «παὶ, τὸν: ἄνω συνάπτει λόγον, 

«καὶ τὸ ἐμτψύ χϑι εἰς δύο. μέρη: λαμβάνουσα, χαὲ διὰ τοῦ 

3) πρώτου φησὶν ὅτε εἰ 'ϑερμὴ ὁνοχρασία, ἐπίταξον ὕδωρ 
«ψυχρὸν, ἐλλινύειν" ἐπίταξον καὶ ὕπνον, ἕνα γινομένης. σεέ- 
ψεως, αὐξηϑὲν. τὸ χατᾶ. φύσι» ϑερμὸν σβέσῃ τὸ; παρὰ 

φύσιν. τὸ δὲ ὕπνος 4) ἐν «ψύχει τὸ χωρίον, μήπως ἧ 

Ὄ ἀλέα τοῦ περιέχοντος. ϑερμαίνῃ τὸ σῶμα. ἀλλ εἰ καὶ 
Τὸν, ὕτενον ᾿ἐμιψύχοντα τὸ χωρίον ποιεῖ. βλέπε μὴ εἰσελ- 
ϑοῦσα. “περὶ τὸ βάϑος ἢ ψύξις σελήξῃ τὰ μόρια, καὶ μᾶλ- 

λὸν εἶ ̓ἐφαάκησαν. ἀπὸ τῆς ϑερμασίας" “ἔνϑεν περιβλήμασι 
᾿χρῆσϑαὶ ΤΟῚδ γβοσισταμένοις. 

μἰ. Ὕπνος, ἑδραῖος, 9 ὀρθῷ. γυσταγμός. -- πὴ Ἐς 

“ἢ ᾿Θαυμαστὸς ὅδ᾽ λόγος. οὐκ ἂν" δὲ σαδφηνισϑοίη, εἶ μὴ Ἷ 
“διά ἐν ὧν παραϑδεὶγμάτων. πολλάκπιο᾽ ἀγόρεκτός. ἐστιν, οὐκ 
᾿ ἐπειδὴ ΠῚ απτοῦ Ἵ Ὀρεντιῆ, : ἀλλ "ἐπεϊδὴ᾽ οὐκ ἔστιν ὄ 

; Ὁ) ἐμψύχει οὔ. 2) δογίου! ἐδΔίογθ. Ὁ. 53) πρῶτος Ἷ, 4“) “, 
γι Οοάὰα. 5) ἀλαία Οοάά, 6) ὀρϑογνυσταγμός, Οοἀ, 7) Οταδ-΄ 

: Ὥθοβι Βυΐὰθ ρατίουϊδο ἱπίθγρτοίαίϊο. 
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“καιρὸς. τῆς εἰοϑυίας ὀρέξεως" ἔνϑεν μελεύομον. "αὐτοῖς, 
μεῖναι τὴν εἰωϑυϊαν ὥραν, καὶ ἂφ' ξαυτῶν. ὀρέγονται, τὰ 
αὐτὰ δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ὕπνου" πολλάκις γὰρ᾽ οὐχ ὅτι βέ- 
βλαπταιε, ἀλλ᾽ ὅτι οὐκ ἔστιν ὃ καϊρός. εὖ οὖν ϑέλεις: σοῖς 

“ἦσαι παρὰ ὙΟΙΘῸ ὕπνον, ὀρϑονύσταγμον αὐτὸν ποίησον, 
"“δὺχ ὥς τινές 6 “60 ἕνα. ὀρϑῶς καϑεύδῃ,. καὶ εὐθὺς ἔξα- 
ὑγίσταται, ἀλλ ἕνα καϑεζόμενοξ, μύῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς, 

“καὶ ἀπαλλαχϑῇ “πάσης φροντίδος, ἕνα οὕτω συνεϑίσῃ τὸν 
ἐγκέφαλον κάτῶ. φέρεσθαι. καὶ τοῦτο δέον δύναται ἑδραῖον 
αὐτῷ χαρίσασϑαι. : : 

ΠΣ ̓ἀσϑενέες δίαιται ψυχραὶ, αἱ δὲ ἢ ἰσχυραὶ ϑερμαί.-- : 

τ Μεῖ μεμνῆσθαι τοῦ ἐν τῷ περὲ διαίτης ὀξέων: ἐχεῖ 
“γὰρ διελέγετο Ἱπποκράτης ὅτι Ἣ νοσήματα τὰ μὴ ἔχοντα 
βαρεῖαν ὀσμὴν, ὥς τὸν οἵτον ὥδπερ χοὲ τὴν πεϊσάνην" 
ἰσχυρὰ δὲ λέγει τὰ δυσώδη, ὡς χρόμμυα, πρᾶσα καὶ 
σχόροδα᾽ τὰ οὖν ἰσχυρὰ ταῦτα καὶ ϑερμὰ, τὰ δὲ ἀσϑενῆ 
ψυχρά" ἢ μᾶλλον ὅτι τὰ θερμὰ ταχὺ πέϊτονται, καὶ 
“ἰσχὺν γαρτξεταῖ; τῇ. δυνάμει, τὰ Ὅε ψυχρὰ βο {66 ὡς 
ἀσϑενῆ. Ὡς ΞΈΣ ΞΕ 

εἶ. Ὑϑάτων. ἀτεχνέων. τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ 1: ἀποκρι- 

ϑὲν ἢ τς ὡραῖον ̓  τὸ δὲ λαιλαπῶδες κακόν. -- 

Συγγενὴς. οὗτος ὃ λόγος τῷ ἄνω, ἀλλ᾽ ΠΣ: ᾿ 
τόξιν διατηρεῖ, ἵνα μηδὲν παραλείψῃ. ἔδει γὰρ αὐτὸν τα- 
᾿γῆναϊ, ἔνϑα τὸ ὕδωρ ἀφεψη ϑέν. οὗτος δὲ ὃ λόγος 
ἑτέραν παραδίδωσι διαίρεσιν" τῶν γὰρ. ὑδάτων τὰ μὲν 
᾿ἄτεχνα, τὰ δὲ τεχνητά. καὶ ἄτεχνα λέγομεν τὰ οὕτως τι- 
“τόμενα καὶ πινόμενα, τεχνητὰ δὲ τὰ ἔχοντά τίνα 7“τοιπι-- 
Δίαν, ὥσπερ πολλοὺ τοὺς ἀγωγοὺς μαχροὺς καὶ λοξοὺς 

ποιοῦσιν, ἕνα περιστρεφόμενον ὸ ἰλυῶδες ἀπωϑῆται τὸ 
ὕδωρ. φησὶν οὖν ὃ “Ἱπποκράτης, ὃ ὅτε εὖ βούλει χρήσασθαι, 
ὑέτειον δεὲ δὲ λαβεῖν. οὐχοῦν: φιλοσοφήσωμεν τὰ περὶ 

Ῥετοῦ, Ἐρουτῆς Τραὲ ἀστραπῆς. χαλῶς οὖν ὃ Ἱπποκράτης 

οἴεται ἂν τῷ περὲ τόπων, ὑδάτων, ὅτι 2) ἐξ ἑχάστου 

τας ὕὦὕὦὕ..΄........ 

1) οἰδατία 115 εβ86 ἱπιθθο!α Ο. βεπε: 9) εϊοσϑπι δεϊρδιδ 
εἰε, (Ὁ. ; Ξ 
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“σώματος ἀναρπάζοι τὸ λεππομερὲς, καὶ τοῦτο φέρει ἄνω 
παρὰ τὸν. ἀέρα, καὶ ἀπαντᾷ τοῖς γόφεσιν" ἐχεῖνας δεχό- 

μεναι στέγρυσιν, ἐν ἑαυταῖς,. ἔγϑεν “παχυνόμενος ὃ ἀτμὸς 

ιἀντικαταῤῥεῖ κάτω. καὶ ποιεῖ τὸν ϑετόν.. βαρυνόμεναι. δὲ 

πάλιν. αἵ γεφέλαι- ἐ ἐκ τοῦ- ὕδατος : 'συμπέστουσιν ἀλλήλαις 

καὶ στενοχωροῦνται. καὶ τοῦ πνεύματος. πειρωμένου δια- 

᾿φορηϑῆναι 5 κεύπος γίνεται... παὶ καλεῖται βροντή. ἐχεῖνο 

δὲ τὸ πνεῦμα ἐν τῷ μέσῳ. τῶν γδιριῶν παρατριβόμενον 
λαμπρότερον γίνεται χαὶ ποιεῖ τὴν. ἀστραπήν. εἶτα οὕτωο- 

ἔχει, τὸ ϑερινὸν ὕδωρ ἀγαϑὸν, ἐπειδὴ δ᾽ ἥλιος κατὰ κο- 
ρυφὴν ἡμῶν ὧν, ὃ ἀναρπάζει, τοῦτο δύναται ἐχλεπεῦναι 

ἈΕΥ, ἀς πα όϑιο, φἰὰ ραα ΚΙ ἢ ᾿ ἊΣ 2:5: φῖνᾷ Ὁ ’ {4 

παὶ ἐκηξιμαϊ. ὅϑεν καὶ αἰϑέριον αὔτο ποιεῖ, τουτξστι δι- 
: , ΕΠ ΟΣ 3 9νΑ , ἐς 5 τ , - ; Ν 
οαυγὲς, ὅϑεν οὐδὲ βρέχει ὃ» τῷ ϑέρϑι φϑανει γὰρ Πρ018- 
πτευνϑῆναι τὸ ὑγρὸν ἐν τῷ ϑέρει. ἐξ τοῦ. ἡλίου. τὸ δὲ ἐν 
χειμῶνι ὕδωρ κάκεστον; : Ὁ οὐ πέττεται ἐκ τοῦ ἡλίου, 
ὅ9εν. λαϊλαπῶδες αὐτὸ ἐκάλδσε. συστρέφεται γὰρ καὶ πή- 
γνῦται ἐκ τῆς ψύξεως τὸ ὕδωρ. τὸ δὲ βροντοῖον μέσον" 

εὖ γὰρ ὅλως ἀνέρχεταν εἷς τὰς νεφέλας, τταχύνεται. εἰ δὲ 
. παρατριβομένου τοῦ πνεύματος καὶ ϑερμαινομένου, λε- 

ΓΝ ΘΑ 55 , ᾿ τς , 
σπτυνδταῦ καὶ ἄγαθϑον. πλὴν ὁ Ἱπποκράτης 1) παραλα- 
βὼν αὐξὸ, λαιλαπῶδες εἶπεν αὐτὸ καὶ ὡραῖον τουτέστε 

ἀγαϑόν. πᾶν γὰρ ἐν καιρῷ γινόμενον ἀγαϑόν. 

“η΄. “ὕδωρ 32) βορὸν καὶ ἀγρυπνίη βορόν. --- 

Πάλιν περὶ ὕϑθατος ὅ λόγος. ἐπειδὴ γὰρ ᾿ἀγωνιστικδξ 
[ἢ λόγος. τοῦ ὕδατος, διὰ τοῦτο πολλάκις λέγομεν περὲ 

αὑτοῦ. τοῦτο οὗ» βορὸν λέγει ὅ “Ἱπποκράτης ὡς ἀδδηφά- 
γον" πλείονα γὰρ ποιεῖ ἐσϑέειν,. ὥσπερ καὶ ἢ ἀγρυπνία, 
ἀδδηφαγίαν χαρίζεται. ἀλλ 3) δ λόγος φησί. ζήτει δὲ. εἰ 
καὶ ἁληϑὲς δύναται τὸ ὕδωρ, ἐγεῖραι, ὄρεξιν ἢ μή. οὐ γὰρ 

“ ἀεὶ, ἀλλ ὅτε ἢ ὄρεξις κάμνει, ἀπὸ ϑερμῆς δυσκρασίας, 
τὸ ὕδωρ διδόμενον δύναται σβέσαι καὶ ῥῶσαι τὴν ρεξιν. 
ἄλλως τε δὲ ἧ ψυχρὰ γαστὴρ ὀρεχϑῆναι μὲν ἀγαϑὴ, 
ἐπειδὴ πιλοῖ καὶ συνάγει τὴν τροφὴν ἤ ψύξις. καὶ ἢ ἔν- 
γοια παρόχουσα 4) ποολ λείας ὉΠ τὴν ὄρεξιν. ἀλλὰ 

1) ἀαπιηδὴβ Ο. 5) βωρὸν οάά. ἄδτη 2) Ρονί, ομι., οὕτως, 4) 78“ 
ψογγείοις Οοἀᾳ," ᾿ 

᾿ 

ΔΝ 

ἐν 



-ι, 12} 
μὴν. καὶ ῆ. ἀγρυπνία. βορόν.. τί πρᾶγμα ἔστιν Ξ ἀγρυπνία; 

πρῶτον. μὲν. «δηραΐνει τὰ μόρια... χαρὰ, συμβεβηκὸς. καὶ 
ὑγραίνει, καὶ ιἐχέννᾷ φλέγμα. τοῦτο. οὖν γεννώμενον. τὸ 

φλέγμα, πάλιν. ἔμφασιν παρέχει ὀρέξεως. ἄλλως τε. δὲ ἧ 

ἀγρυπνία, ἐπὶ: τὰ ἔξω. φέρει τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν καὶ πολ-- 

᾿λὴν ποιεῖ διαφόρησιν" ἐγξεῦϑεν ἐφξδις γίνεται. ἔφεσις δὲ 
προ, φύσιν, ἐξ ἐγουπνίας μετὰ πρόξεῶ, γινομένη. 

δ΄. Ἐνϑέρμῳ᾽ φύσει, ἐν θερμῇ. ὥρη ἀοίτη ἐβψύχοι, , κοίτη 

τ ᾿πἀχύνει, ἂν ̓ ϑέρμῷ λεπτύνει.. τ. , 
ταῦ 

Οὗτος δ. :λόγος μέρος τι τοῦ. προειρημένου. ἔλεγε γὰρ 
οἐν: ̓ϑρρρῆ, φύὕσει ψύξις, ποτὸν ὕδωρ, ἐλλιννύειν. ἀλλ οὔ 

μόνον χαῦτα, ἀλλά:τε καὶ κοίτη: ψύχει". κοίτη δὲν μὴ ἐν 

-ϑερμῷ χωρίῳ, ἀλλ᾽ ἐν ψυχρῷ. χαὶ ἀὕτη. ἧ κοίτη μὴ: ἔστω 
᾿εστὸ. ὕλης ϑερμῆς,. ἀλλ ἀπὸ ψυχρᾶς, μὴ: ἀπὸ ἐρίου" αὐτὸ 

Ἶ γὰρ ϑερμαίνει" ἀλλ᾽. ἀπὸ λίνου: ψύχει γάρ" καὶ κοίτη 
μὴ, δερυπωμένη" ϑερμαίνει γὰρ δ᾽ ῥύπος" ἀλλὰ καϑαρὰ" 
«καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ, ἢ ἢ γὰρ ϑερμὴ κοίτη, λεπετύγει τὰς. σάρκας, 

οἸ δὲ. ψυχρὰ Ταχύ οὐκ ἐᾷ γὰρ τ γὸ 
ϑευμον- 

κ΄. σκησις ὑγιείης ἀκορεσίη τροφῆς, ἀοκανίη πόνων, -- 

Οὗτος ὅ λόγος 1) ϑεραπευτικὸς χαὶ προφυλακτικός. 

ἐν ὑγιεινοῖς γὰρ ὅροις τοῦ σώματος λέγεται χαί φήσιν, 

ὅτε ϑέλεις φυλάξαι τὴν ὑγίειαν, μὴ πολλὰ φάγῆης, 
μήπως βαρύνῃς τὴν ὄρεξιν. ἀλλ΄ ὥσπερ τις εἴποι, 2) ἤλ- 
.7ξις τῶν πόνων ἔτε δυνᾶμενος " οὕτω καὶ νῦν φυλᾶττειίς 
τὴν ὑγίειαν, εἶ κωλύσεις τροφὴν τρέφεσϑαι. «δυνάμενον. 

σιρὸς δὲ τούτοις μὴ ὀκνήσης κινηθῆναι σύμμεερα γυμνά- 

Π71 ἵνα διὰ τούτων ἐξάγῃς.. τὰ περιττώματα. ϑαυμαστὴ 
μὲν αὕτη ἢ ἐξήγησις. δ᾽ δὲ Τ' αληνὸς ὃ ἑτέρως ἐξηγεῖται τὸν 

λόγον͵ τοῦτον, ὅτι ἴσως ἐπὶ τῶν ἐναντίων ἦλθεν “ἵπῆο-. 

“χράτης, καὶ φησιν; ὅτὶ ϑερμὴν γαστέρα, ἐθεράπευσς, χαὶὲ 
ψυχρὸν. οὐ ᾽ ϑεραπεῦει. καταβάλλει. γὰρ αὕτη τὴν δύναμιν, 

1) οὐ Ἰερῖε Ο. 9) σἰᾳυῖβ ΦΟΥΡῈΒ δ ΧοΥ θη 5:8 ἰάθογο, ϑάπυς 
Θχογοοτ ροίοηβ ἰΡοΟΥαΓῈ Δ 65 5ὲδὲ Ὁ. τρέπεσθαι Θοαά. 



“͵οπιῖ΄ὖ.. 
ὥς δύσκρατου. οὕκουν ϑεραπεύσομεν ὃ ἀκορίην τροφῆς. 

φοβοῦμαι γὰρ; ᾽ μὴ ἢ πολλὴ τροφὴ ᾿ἀπεπτηϑεῖσο. ἔτι αὖ- 

ξήσει τὴν 1). τῆς ψύξεως. ϑέλω δὲ ἀόκνως αὑτὸν φέρε- 

Ὁ ῸΣ εἰς τὰ γυμνάσια". ταῦτα γὰρ δύνανται. ὑρ ϑ δον 

κρῖ. ΔἜϊψης ἐπιπολαίου, 2) ὕπνος ἄκος, σῷ δ᾽ δξ ἢ ὕπνου 

: ὅγερσις. - 

, Θεραπευτικὸς. ὅ. λόγο. περὶ δίψης. οὖν διαλέγεται" 
γίνεται γὰρ αὕτη καὶ ἀπὸ ϑερμασίας καὶ. ἀπὸ ξηρότητος, 
καὶ ἀπὸ ἁλμυρῶν σιτίων καὶ ἀπέπτων γινομένων ὃν τῇ 
“7αστοί. ἀλλ᾽ αἵ “μὲν ἀλλαχόϑεν 9) δίψεις κακοήϑεις. εἰσίν. 
᾿εἱ οὖν δίψα ἐξ ἀπεψίας γένηται, ὕπνον ποίησον" ὃ’ γὰρ 
τῷ ὕπνῳ πεττομένης τῆς τροφῆς, παύεται ἡ δίψα. ἢ χαὲὶ 
ἄλλωξ' ἴσως γὰρ ἀπὸ κόπου δροιμύτερὰ γεγόνασι τὰ “μό-. 
ρια, καὶ ἐντεῦϑεν δίψα" 4) τότε ποίησον ὕπνον. τῆς γὰρ 
τροφῆς πεττομένης “καὶ ἐξαιματουμένης, “ἀνερχόμενον τὸ 
᾿αἷμα παρ ἕχαστον τῶν μορίων πέττει χαὶ ̓ κατακεράννυσιν 
αὐτὰ καὶ παύει τὴν δίψαν" λοιπὸν γὰρ τὸ ἐναντίον" τὴν 
ἐν ὕὑπνῷ δίιναν. ἔγερσις παύει, πάλιν οὐ πᾶσα, ἀλλ εἴ 
ποτὲ γένηται ὕπνος 5) ἐν τῇ ϑερμασίᾳ, ξηραίνεὶ τὰ μό- 
θια" ἔν γὰρ τῇ ἐγρηγόρσει ἀπαναχωρουμένης τῆς ϑερμα- 
“σίας τοῦ" πάϑους, σεαπετοῖν ἢ δίαμο, Ὑ ἢ "καὶ. ἄλλως" μαχροῦ 

γεγονότος ὕπνου, πολλοὶ τεχϑέντες ἀτμοὲ, καὶ δριμύτεροι 
γιψόμενοι, δίψαν ποιοῦσι. τότε κέλευσον αὐτοὺς ἐξαγα- 
“στῆναι. ἂν γὰρ τῇ ἐγρηγόρσει φερόμενον ἔξω τὸ ϑερμὸν. 
ἕλκει σὺν. αὐτῷ τοὺς ἀτμοὺς καὶ παύειν τὴν δίιψαν. 

β. Ἐν οἷσι πλεῖστον τὸ ϑερμὸν, μεγαλοφωγότατοι" χαὶ 
"γε “ψυχρὸς ἀὴρ γχελεῖστος, δύο δὲ Ἰλσν ΜΕΥ ΔΕ ὩΣ καὶ 
τὰ ἔκγονα γίνεται: --- 

Περὶ τ ρρ Ὁ ϑέλει διαλιχϑῆναν.. αὕτη δὲ οὐκ 
ἂν γένοιτο, ἢ μὴ εἴη καὶ δύναμις ὃ δῇ ῥωμένη, καὶ ὄργανα 
εὐρύτατα, ᾿χαὲ περιουσία πνεύματος. καὶ εἴ; τι τούτων 
ἀπείη, οὐ γίνεται μεγάλη: ἐπὶ γὰρ τῶν γυναικῶν οὐ γί- 
γξται μεγάλη διὰ τὴν ἐνδειὰν τοῦ 1} πάτο; λέγει οὖν 

1) Ἰαίοπηροτγίοπν, σ. δυσχρασίαν. 2) ὑπ; ἔγερσις. δια 
3) 516: 4) τότε -- ἐν γὰρ τῇ ἐγρηγόρσει. ογα. Ὁ... δ) ὡς Ἰοοο ἕν Α. 
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᾿ Ἱπποκράτης, ξὰν ᾿πλεῖστον᾽ τὸ ᾿ἔμιφυτον ϑερμὸν : ᾿μεγάλη ἧ. 

φωνὴ ὙνΤΟΓΕ εἰ γὰρ πολὺ τὸ. ἔμφυτον ϑερμὸν καὶ ψυ- 

"χρὸς δ᾽ ἀὴφ᾽ εἰσφέρεται καὶ πολὺς;" δὶς. “περιουσίαν πνεύ-- 

“ματος ᾿ϑαγτανᾶταὶ. τὰ δὲ “τῆς δυνάμεως οὐδὲν" Ἱπποκρά- 

"ζῆς. ἠξίωσεν Εἰπεεῖν.. εἰ; γὰρ. γολὺ τὸ ἐμφῦτον ϑερμὸν, χαὲ 

“πλεονεξία, πνεύματος, πάντως “εὐθηνεῖ τὰ τῆς: δυνάμεως. 

: πων τ 1 ὀξυϑυμότεροι; ΞΕ 

δύναμιν. δὲ. "λέγῶ: τὴν “περισταλτρίὴν, τῶν. Ῥμεσοτελευρίων 
“μυῶν' τρία δέ εἰσὶν ὑθγενο γῆ: Π} λάρυγξ," : ον 
εν χαὶ φάρυγξ: πο ΘΚ Σ Ὑ80} 

. ΟΣ 3: ερμοχοίλιοι. ψυχρόσαρκοι κ καὶ: λειττοί. οὗτοι ἐπί- 

Τοῦτο ᾿δὴ ̓προσλαμβάνων, , ὅτι ̓ ἐστί τις λόγος: έν, 
ὡς τὸ θερμὸν διτεὸν, 2) ἢ αὐτὴ ποιότης, ἢ του: 

σμένο»" χαὶ Τοῦτο" ἢ κατὰ φύσιν “ἔχει. τὴ» ϑερμασίαν ἢ 

παρὰ φύσιν" καὶ κατὰ φύσιν, 2 σύμιρυτον ἢ δπίκτητον. 

κατὰ φύσιν μὲν σύμφυτος ϑερμασία, ἥ καρδία, παρὰ φύ- 
σιν δὲ καὶ ἐπίῤδυτον, αἵ σάρκες. χαὲ αὐτοῦ δὲ τοῦ παρὰ 
φύσιν τὸ μὲν. πλήσίον, τὸ δὲ πόῤῥω “ “ὃ καὶ᾿ “ὄντως ἐστὲ 

“παρὰ, φύσιν" πλησίον μὲν τὸ ἔν τῇ ᾿ἀκμαστι 7,; πόῤῥω δὲ 
᾿τὸ ἐν πυρετῷ. τοὐτῶν οὕτως εἰθημένων, ϑερμάδίαν, παρὰ 

“φύσιν. δ εετεν ἂν τῇ γαστρὶ, χαὶ λέγει ὅτι εἴ ἔστε 
ϑερμὴ γαστὴρ, ἐπὶ τὸ χγισῶδεξ᾽ ̓διαφϑέίρξι, τὰ σιτία" ἂν- 
τεῦϑεν. ἀνέρχεται “ἣ τροφὴ παρὰ τὰς σάρκὰς τὸς ἐχούσας 

ἐπίῤῥδυτον θερμασίαν, καὶ ἐκεῖναι. ̓ εὑρίσχουσδε, “αὐτὸ διε- 

φϑαρμένον, ᾿ὡς ἀλλότριον 'ἀποσεϊδνέαν, " καὶ ὀντεῦϑεν 

ἐσγναίνονται. ὃπεὶ οὖν ἰδχναίγονταϊ. αἱ σάρκες, ᾿ὰξ φλέβες 

διαλάμπουσιν, ἢ ἢ ὅτι τὸ ̓ αἴμα,, ἼΩΝ ̓δαϊτανηϑὲν “Εἰς τροφὴν 

τῶν μορίων, ὡς πολὺ ὀγκοῖ, τὰς φλέβας" ἔγϑεν" Ῥρᾶϊ᾽ ὀξύ- 

ϑυμοί εἰσιν". εἶ. γὰρ ϑερμὴ ἢἤ- “γαστὴρ, ἐκπεπτύρωται ὃ στό- 

- μοχοςρ᾽ μεταλαμβάνουσα. ἢ. 3) ἀορτὴ. μεταδίδωσι τῇ. χαρ- 
ΠΣ Ἂ» ψῳ, -π δίᾳ τῆς χολῆς, καὶ ἐντεῦϑεν ὀξύϑυμοί, εἰσιν. 

πδ΄. «Αὐχμὸς ἐπὶ γῆς οἰωνῶν. γένος εὐϑηνεῖς. -- 

ὅ 

“ῬΟφείλομεν᾽. τὸ πιϑανὸν τοῦ λόγου Τούτου" » ἐξηγητικῶς 

10 ὀξυϑερμότεροι. Ὁοδᾷ. “) ἡ Οοαᾷ, τὸ ϑερμείσμάνον Ὀοὰά. 
9) ἀορατὴ ἴ.. ᾿ ἘΠ 8: Ι 

, 
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εἰπεῖν. τινὲς γάρ, φασιν» ὅτε ποτὲ γίνεται, αὐχμὸς, καὶ τὰ 
ὄρνεα ἔρχονται. ὧς. “ὑγροτέραν φῇ» γῆν.- κ καταγελάστως δὲ 
«ἐνταῦϑα ὅ- Ἱπποκράτης ἐχρήσατο, ὅτε περὶ σωμάτων. δια-, 
λεγόμενος περὶ οἰωνιστικῆς ἐ ἐμνημόνευσεν. ἄλλοι δέ φασιν 

᾿ὅτι γίνεται αὐχμὸς ἐκ τοῦ μὴ, ἐπομβρίαν πολλὴν γενέσϑαι. 
ἐπὶ τούτῳ “πολλὰ σώματα. ιϑνήσκουσι »οχαὶ ἔρχονται, οἰω- 
«ψὸὲ. ᾿ φαγεῖν. αὐτὰ παρὰ τὴν γῆν. τὸ δὲ ἀληϑές φησιν ὃ 
ΕἼ Τ᾿αληνὸρ,: ὅτε τινὰ ὅδμοιότητα ἐνταῦϑα “παραδίδωσι, καί 
φησιν, ὥσπερ τὰ ξηρότερα τῶν ὀρνέων [ὡς ὁμοιότητα 
ἐνταῦϑα «παραδίδωσι», οὕτω καὶ ἢ μὲν φυλαχὴ. διὰ τοῦ 
ὁμοίου, ἡ δὲ ἀναίρεσις διὰ τῶν. ἐναντίων 7ίνεται.. 

χε, Τράγος ὁχότερος ἂν φανῇ. ἔξω, ὄρχις δεξιὸς, ὃ ἄῤῥεν" 
ει εὐώνυμος, ϑῆλυ. -- 

ἘΠ ΗΟ ερὶ τράγου ϑέλει διαλεχϑῆναι. εἴρηται δὲ ὡς ἔστι. 
οπᾶϑος περὶ τὴν φωνὴν, ὅταν μεγάλη γίνηται καὶ βραγ- 

χώδης, ἀλλὰ μεγάλη. μὲν ἀπὸ ϑερμασίας, βραγχώδης δὲ 
ἀπὸ ὑγρότητος" ἔνϑεν τοῖς. μειρακίοις γίνεται, μάλιστα 
δὲ διὰ τὴν πλεονεξίαν τοῦ σπέρματος, μηκέτι. δαπαγώ- 
μένου. οἶς, αὔξησιν. τοῦτον δὲ τὸν λόγον δεῖ ὑπερβατῶς 
ἀναγνῶναι, ὅτε ὅταν τρᾶγος γένηται, ὅ μὲν δεξιὸς ὄρχις 
ἀῤδενοτόκος, ὃ δὲ ἕτερος ϑηλυτόκος. ζήτησον οὖν, ποῖος 
φαίνεται ἕξω τουτέστι ποῖος ξξογκοῦται. εἰ γὰρ ὀγκωθϑῇ 
"δ᾽ δεξιὸς ὄρχις, ὥσπερ΄ ἐπὶ γυναικῶν ὅ δεξιὸς. μαξὼβ, 

1) δηλονότι. ὅπου πλεονεξία σοῦ σπέρματος, τοῦ δὲ αἵ- 
ματος; ὅταν τέ ἔξωσιν,. ἀῤδεν, εἰ δὲ τὸ ἐναντίον, 9 λυ; 

ἐπειδὴ τὰ. μὲν ἄῤῥενα. ἂν τοῖο δεξιοῖς, τὰ δὲ ϑήλεα͵ ἐν 

τοῖς ἀριστεροῖς , διὰ τὸν ἀνατομικὸν λόγον, τὸν ἄνω εἰ- 
-ρημένογ... 

ἃς". ̓ Ὀφϑαλμοὶ ὡς ἂν ἰσχύος ἔχωσιν; οὕτω χὰἀὶ γυῖα, καὶ 

: ᾿χροιὴ ἐπὶ τὸ κάκιον ἢ ἄμεινον ἐπιδιδοῖ. δίκαιον δὲ ὡς 

ἂν ἐχῇ ἡ 2 τροφὴ; οὕτω καὶ τὸ ἔξω ἕπεσθαι. --- 

- ἢ Ὁ λόγος διαγνωστικὸς. καὶ φυσιογνωμοσύνῃ ἁρμόζων.. 
δεῖ δὲ καὶ τοῦτον ἐν ὑπερβατῷ λαβεῖν, ὅτε ὀφϑαλμοὲ ὡς; 

᾿ 1) ἴαπα εοηβέδέ, ᾿συοα 9 Θϑαῖηῖ5 ΔΡΌΠἀδυ 8 πὶ ἴῃ νῖτο οί βαηδυΐ- 
5 ἔπ ΠΗ ΟΥΘ. τη 50 }5 σἱρποίυν Ὁ. 2) τροπὴ Θοάά, 

«--᾿ 
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ἂν ἰσχύος͵ ἐχώσί,. 1) [καὶ χροὶ αὐτῷ καὶ ὃ γυεί ὃ ὅτε διά- 

ϑεσιν τοῦ παντὺς. σώματος δύναταί σοι “δηλῶσαι ἢ. χρσιά- 

᾿ χαὲ ὁρῶμεν τὸ πελιδνούμενον πρόσωπον. λειπτοϑυμέαν,. 

ὥσπερ, καὶ τὸ ἐρυθρὸν. ὑγείαν. ὥσπερ δὲ. ἢ χροιὰ τοῦ 

“προσώπου. οὕτω χαὲ οἵ. ὀφϑαλμοὶὲ θηλοῦσιν. ἔγνϑεν καὲ 

 ἦϑος ψυχῆς ἂχ τῶν. ὀφϑαλμῶν. :διαγινώσκεται; ἐπειδὴ ἐν 

σῷ ἐγκεφάλῳ. οὖσα. ἢ ψυχὴ, ὥσπερ διά τίνων ϑυρίδων 

τοῖς ὀφϑαλμοῖς ὅμιλεῖ. ἐντεῦϑεν οἱ μὲν ἄἀδικίνητοι προ- 

πετοῦς ψυχῆς σημδῖον οἵ δὲ καταφερόμενοι. ἐπιεικοῦς. 
καὶ ἡμεῖς δὲ τὴν. τοῦ- σώματος. διάϑεσιν ἐξ. αὐτῶν διάγιτ, 

νώσκομεν. τὰ γὰρ “πρεύματα χαὶ τὰ ὑγρὰ ἀνατρέχει μὲν 
εἰς πᾶν τὸ σῶμα, ἀναφαίνεται, δὲ ὡς εἰς ἀραιὸν, τὸν 

ὀφθαλμόν". ἐντεῦϑεν ἐπὶ τῶν ἰκτερίώντων αὐτοὶ ὠχροὶ 
ἀποφαίνονται. δίκαιον δὲ ὡς ἂν ἔχῃ τὴν τροφὴν, 
οὕτω καὶ ἔξω ἕπεσϑαι᾽" τινὲς γράφουσι τροφὴν, ὅτε 
οἵᾳ τροφῇ χρᾶται τὸ σῶμα, τοιοῦξον εὑρίσκεται χαὶ τὸ 
χρῶμα. τῶν ἰ ὀφθαλμῶν" τὸ δὲ ἀληϑὲς, τροπή. ὡς γὰρ 

μοὲ Ἐξ φαίνονται. ὦ 

κζ΄, Ὄροο ϑανατώδεα,᾿ ἀνὰ ῥινὸν ϑερμότερος ὁ ἀτμός.--- 

Ὅτι γέγονε τὸ νόσημα; 21} ἐγγὺς ὃ ϑάνατος.. Ἴδοξο 
γὰρ τούτῳ τῇ ἄνω περιόδῳ καὶ τῇ ἀνεπειτηδειότητι τοῦ 
σώματος. ᾿μέλλει οὖν ἐχδιαφορηϑῆναι ἧ ϑερμασία πρῶτον 
2) συγγενῆ ἀέρα » “ἵνα ἀποδοϑῇ τοῖς συστοίχοις τὰ. ὀφει- 

λόμενα. οὐκοῦν ἐξατμιξομένης χαὶ διαφορουμένης. διὰ τῶν 
ἔξω τῆς θερμασίας, ϑερμὸς ὃ ἀτμὸς ἀνὰ δινὸν τουτέστι 
τὸ δέρμα. 9) ἧ δὲ εἰσπνοὴ, διὰ ῥινὸς κατέψυκται" οχατα- 
λέλυται γὰρ τὰ τῆς χρείας, χαὶ οὐκέτι ἐπείγει ; ἢ καὶ ὅτε 
ἦ ϑερμασία. οὐκ ἔστιν εἰς τὸν κατὰ φύσιν τόπον, ἀλλ᾽ 

ἐτράπη ἔξω περὲ τὸ δέρμα. οὐ γὰρ εἴϑισται ἥ ὀὶς΄ τὴν 
περὶ τὸ δέρμα ϑερμὴν εἰσάγειν. ϑερμασίαν. ἄρτι μὲν οὖν 

Ψυχρὸς. Δὴρ ἐχφέρεται. διὰ τῆς δινός" ὥσπερ γὰρ ἀπὸ 
ἀνϑρόάχων σβεννυμένων λιγνὺς. ἀναφέρεται, οὕτω καὶ τῆς 
ϑερμασίας σβεγνυμένης, αἰϑολώδης ἀτμὸς ἐβοφερθτοι 

3) Θῃ. Οἱ 9) Οπι. εἰς, 5) εἰὶ Ὁοαᾷ, 



χη. Πρὸς τὴν ὑγείην πόνοι. σιτίων ἡγείσϑωσαν. - 

Ἴσως τις τῶν καϑημένων ἐστέναξε, καὶ συνέπαϑὲ τῷ 
κάμνοντι, ϑανάσιμον ἀκούσας σημεῖον, ἔνϑα Ἱπποκράτης 
ὑγείαν διαλέγεται. τινὲς “δὲ τὸ πρὸς ὑγίειαν τῷ ἄνω 

“συντάττουσιν; τὸ δὲ ὠληϑὲς, κάτῶω, ὅτι τῶν τροφῶν προ- 
ῆ γήσασϑαι δεῖ. τὰ γυμνάσια, ἕνα ἐχφέρωνται τὰ “λιγνυώδη 

περιττώματα" δώννυται ἥ δύναμις" εὐρύνονται, τὰ ἀγγεῖα. 
λοιπὸν τὸ εἶδος τοῦ 7γυμνασίου εὑρίσκεται ἔχ τοῦ προ- 
ηγησαμέ ἔνου βίου. ἐπὲ νοσούντων δὲ οὐκ. ἔλεγε γυμνάσια, 
δ᾽ διὰ ταῦτα πολλὰ λοιδωρήσας ρόδιζον.. 

ἌΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

᾿ Φ, ’ “5 ΨΈΣΧΣΣ 
[Ὁ υσιξς χοῦσον, “1901. οπτὸ 

πε-λη μένου ὃ τετάρτου. τμήματος, νῦν ἐπὶ τοῦ πέμΣ 
πτου ἐρχώμεϑα. χαὶ ξξεοτε πάλιν τῷ λίχνῳ ϑεωρημάτων 
0010} 8} παντοδαπῶν. εὐθὺς γὰρ ἐκ προσιμίων. βούλε- 
ται ἐγκωμιάσαι τὴν φύσιν, καὶ φησιν, εἰ χαὶ λέ ἔγομεν ὅτι 
ἧ ἰατρικὴ ὑγείαν χαρίζεται, οὐ δὲ ξαυτῆς, “ἀλλ ῇ φύσις 
ξοτὶν ἢ πάντα ποιοῦσα, ἦ ̓φροντίζουσα͵ τῶν σωμάτων" 
ἔγϑεν ̓χαὶ φύσις μὲν χωρὶς τῆς ἰατρικῆς τι ἐργάζεται; 
ἐπεὶ δρῶμεν ὅτι ἢ φύσις ποτὲ ἀναστομώσασα ἀγγεῖον, 
καὶ χενώσασα αἷμα “πολὺ, ἀπήλλαξε τὴν νόσον. ἧ δὲ ἰα- 
τρικὴ χωρὶς τῆς φύσεως οὐδὲν δρᾷ. καὶ γὰρ ἐν γεχρῷ 
σώματι εἰ προσενέγκωμεν βοηθήματα, οὐδὲν ὠφελοῦμεν" 
οὐ γὰρ πάρεστιν ἢ διοικοῦσα φύσις, ἢ αἵ ταύτης δυνά- 
ΠΕΡ: οὐκοῦν μέγα τῆς φύσεως, καὶ τὸ ἀφ᾽ ξαυτῆς, χαὶ 
σὺν τῇ τέχνῃ ἀπαλλάντει ἢ ἡμᾶς τῶν νοσημάτων. 
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Ἷ 5φ2λλ᾽ ἕν μόνον. ἀποροῦμεν, διατί μὴ. ἑνικῶς εἶπεν. (ὅ 

Ἱπποκράτης, ἥ φύσις ἰατρός ἔστε τῶν γοσημάτων.. καὶ τι- 
γες μέν. φασι», ὃτιὲ ἐπειδὴ πλείονα ἔστι ζῶα, καϑ' ἕχα-- 

στον δὲ τῶν, ζώων ἐστὶ φύσις, ἥτις. οὐ. μόγον τῶν; “λόγι 

κῶν ζώων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλόγων ἐστὶν. ἰατρὸς, διὰ, τοῦτο 

καϑολικῶς εἶπε τὸν λόγον. κακῶς δὲ τοῦτο" οὐχ ἂν᾽ “γὰρ 
Ἵπιτοχρότης. ἐάσας τὰ λογικὰ ζῷα, τῶν ἀλόγων ἔ ἐφρόντι-- 

ζεν. ἀλλὰ τὸ: τῆς. φύσεως ὄνομα. πολλὰ σημαίνει παρὰ 

Ἡπποκράτει. χαὶ γὰρ αἵ κράσεις. τῶν φύσεων, αἵ μὲν 
πρὸς ϑέρος, αἵ δὲ: πρὸς χειμῶνα, εὖ. καὶ κακῶς πεφύκασι. 
φύσιν δὲ οἷδε καὶ τὴν: “κατασχευὴν; ὡς ὅταν λέγῃ" ἔϑνη- 
σχὸν δὲ καὶ ὅσοι φύσιν ἦσαν. στενοϑώρακες... οἶδε. καὲὶ 
φύσιν καὶ τὴν διοικοῦσαν τὰ σώματᾳ, ὡς ὅταν λέγῃ; φύ- 
σιες ζώων :) ἀδίστακτοι, περὶ ἧς, καὶ νῦν. διαλέγεζαι: 
ἄλλη φύσις ὃν ἐγκεφάλῳ καὶ ἄλλη ἂν καρδίᾳ. καὶ ἄλλη 
ἐν ἥπατι, »: διὰ τοῦτο πληϑυντικῶς εἶπε,. φύσιες. ἄλλη 

γὰρ ἑχάστου ἢ φύσις, ποῦ μὲν. γὰρ ψυχικὴ; ποῦ δὲ ζω- 
τικὴ; ποῦ" δὲ φυσική. καὶ ὅτε ἐν ἑκάστῳ διάφοροι δυνά- 
μεις, ἂν ἐγχεφάλῳ αἰσϑητικαὶ χαὶ κινητεκοιὶ χαὶ ἥγεμογι- 
καὶ, ἐν καρδίᾳ, 2) αὐτῆς τῆς. ξωτικῆς, ἐν ἥπατι ἑλκτικὴ, 

καϑεχτίκὴ, ἀλλοιωτικὴ καὶ ἀποπριτική. καὶ ὅτε ἐν ταύ- 
ταις. αἵ μὲν- τιμιώτεραι, αἱ δὲ ἀτιμότεραι" - ἐν ἀψυχεκαῖς 
μὲν εἰμιαι ἡγεμονικαὶ, ἐν φυσικῇ. δὲ ἢ ἀλλοιωτική. αὕται 
οὖν εἶσιν αἵ διοικοῦσαι τὸ ἡμέτερον σῶμα. καὶ ἐπειδὴ 
πλείονές εἰσν, διὰ τοῦτο πληϑυντικῶς. Ἱπποκράτης. εἶπε 

τὸ φύσίες.- ἴσως "χαὶ ἔνταῦϑα φύσιν λέγει τὴν τοιάνδε᾽ 
κατασκευὴν, καὶ ἐπειδὴ ἂν ἑκάστῳ μορίῳ ἴδια ἔχουσι 

- πολλὰ, - διὰ τοῦτο πληϑυντικῶς" ἂν ἐγκεφάλῳ γὰρ κατα- 
σκευὴ, ὃς ἔχει. χοιλίας͵ ΖΟΡΙΟΣ ἤ. καρδία κωνοειδὴς, τὸ, 

παρ, ὅπερ ἔχεν σιμὰ καὶ κυρτά. τοῦτο μὲν οὖν καλῶς 
3) δπιλέ ἐλυται. ἀλλὰ πέλαγος ἡμᾷς διαδέχεται ϑεωρίᾳς" 
ἐξ ὧν γὰρ ἐγκωμιάζομεν τὴν φύσιν. ἐκ τούτου λοιδο-. 
θοῦμεν τὴν͵ τέχνην. εἰ γὰρ φύσις ἐστὶν ἧ καταλύουσα τὰ 
παρὰ φύσιν καὶ ὑγείαν ποιοῦσα, τί χρεία. τῆς ἰατρικῆς; 
τᾶχα μάτην ἐπινένόηται; καί φαμεν. ὅτι 4) φύσις μὲν ποιεῖ, 

. -------.-----Ξ- 

1) ἀδιάσταχτον ἴ.. 9) ἱτασυμᾶδα δὲ ρυϊδαίτίπ 0. 3) ἐπιλέληται ἵ,. 
4) φύσιν 1,. 
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τέχνῃ δὲ ὑπηρετεῖ, ὥσϊτορ χαὶ ἐπὲ τῶν ἄλλων. ὃ γὰρ ἰα-, 
φρὸς ὑγείαν ποιεῖ, οὐχὶ δὲ ἄνϑρωπος ἢ ξῶον;" ἐπειδὴ. 

ἐδει πάγταὰ ἄνϑρωπον, πᾶν ζῶον ὑγιάζειν. "χαὶ αὐτὴ δὲ ἢ ἥ 

ξατρικὴ͵ οὐ δήπου Ππροστιϑεμένη ποὶξῖ τὴν ὑγίξιαν. ἀλλὰ. 
διὰ τῶν βοηϑημάτων" ἔγϑεν καὶ χειρουργεῖ᾽ ὃ ἰατρὸς, οὐχ 

ἰατρικῶς, ἀλλ ὑπὸ ᾿προϑυμίας καὶ τοῦ" χειρουργικοῦ 
ἁπτόμενος... καί τις γὰῤ Φίλιππος μέγας, στρατηγὸς ὅπλα 
βαστάζων ὑπὸ προθυμίας. τὰ στρατιωτικὰ ἐποίει. εἰ οὖν 
ἰατρὸς μεταχειρίζεται τοῦτο τὸ ὙΙΡΟΟΥΓΡῚ. χρήζει σελει-. 

ὄνων ὑπηρετούντων, χαλκέως, ἀκονητοῦ᾽ εἶ δὲ καὶ βοτον 
γῶν χρήζοιτο, χαὶ διξοτόμου" παλιν κέχρηται ὃ ἰατρὸς 

ἐπιδέσμου" χρήξεν πάντως καὶ ὑφάντου ὑπηρετοῦντος. ὃ 
οὖν ἐστιν ὑφαντικὴ πρὸς. τὴν τέχνῆν τὴν ἰατρικὴν, φοῦτο 
ξΣαϊρικὴ πρὸς τὴν φύσιν. ὑπηρετεῖ. γὰρ μόνον. καί ποτε 
μὲν. τῇ φύσει ἐᾷ τὸ πᾶν, ποτὲ δὲ. συνετειβοηϑεῖ. ποιεῖ 
δὲ ταῦτα ἧ φύσις, 1) οὐ δήπου Ἐ ἀπολογίαν" λόγον γὰρ 

οὐκ ἔχει ἤ φύσις" οὐδὲ ἐκ διανοίας τι'ὶ τεοιεῖ͵, οὐδὲ ἀτέδ΄ 

προτάσεων ἐπὶ συμπέρασμα τὴν ὁδὸν ἀνύει. λόγος μέν- 
Ζοι ὑπηρετεῖ τὸ τοῦ δημιουργοῦ, ὄργανον δὲ τοῦ δημειοῦρ- 
γοῦ καὶ τῆς ἐπιστήμης ἡ φύσις. χαὶ ὥσπερ δρῶμεν ἐπὲ τῶν 
ὡρολογιῶν ὃ ὃτι ἀνερχόμενον ἢ “κατερχόμενον τὸ ὕδῶρ διαφό- 
ροὺς ὥρας δεικνύξι, καὶ τὸ μὲν. ὕδωρ οὐκ ἔστι λογικὸν, τῷ δὲ 

λόγῳ τοῦ μηχανγικοῦ ὑπηρετεῖ, καὶ δ᾽ τι ἰατρικὴ πρὸς τὴν 
φύσιν, τοῦτο 2) 1δὲ] χαὶ ἢ φύσις πρὸς τὴν» ἐπιστήμην. χαὶ 

ὥσπερ. ἢ φύσις τῆς τέχνης τΎΧ ΤΕ υτ" οὕτως καὶ ἧ ὃπι- 
στήμη. .3) τῆς φύσεως. τὰ γὰρ φυσικὰ τρέπεται. δἰ γάρ τις 

ἐκ φύσεως" καὶ τῆς ἐπιστήμης εἴ) σώφρων, δύναται ἐξ 

ἀσελγῶν λόγων μεταπαιδευϑῆναι" εἰ δὲ ἐξ ἐπεστημονικῶν 
λόγων τις ἐχτήσατο τὴν σωφροσύνην, αὕτη ἄμε ἑτάβλητός 
ἐστίν, οὐκοῦν ἐπειδὴ τὸ ἀξίωμα καὶ τῆς τέχνης χαὶ τῇδ 
φύσεως καὶ τῆς ἐπιστήμης εἴρηται. ̓ μάϑωμεν πῶς ἐγκω-᾿ 

μιάξεται ἢ φύσις, ἕνα διὰ τοῦ ἐγκωμίου μεταβληθῇ 
᾿“σχληπιάδης. δ »ομίζων αὐτὴν ἄτεχνον. ἤρκει μὲν οὖν τοῦτο 
τὸ ἐγκώμιον τῇ φύσει. ὅτι ἰατρός ἔστε τῶν γοσημάτων,. 
“ποῦ μὲν ἄντικρυς, ποῦ δὲ συγεπικουρούσης τῆς τέχνηδ- 

1) ποη ζαϊΐζομε υἱθη8 Ὁ. 9) δὲ οπι, Α, 3) τῆς φύσεως --- -ἔπι: 
στήμης ογαὰ. ἵν. 

ἧς ῳ 
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““ἔγει Σ΄, καὶ ἄλλο Ἱπποκράτης ὅτε καὶ ἐφόδους 
ἑαυτῇ εὑρίσκει ἐπὲ νοσούντων καὶ ὑγιαινόντων... ἐφόδους 
δὲ καλεῖ τὰς ἐνεργείας, τὰς ἐχχρίσεις, καὶ πᾶν τὸ ἐν τῷ 

σώματι γινόμενον, ἃ ποιεῖ “ φύσις, οὐκ ἔχ διανοίας, ἀλν 

᾿ξκοῦσα καὶ οὐ μαϑοῦσα. καὶ ὅτι οὕτως ἔχει, ἀναγνώσω- 
μὲν τὴν διαγνωστικῆν Γ. "ληνοῦ. ἔχεϊ γὰρ ὃ Τ' 'αληνὸς ἔλαβε 

χύουσαν 1) αἶγα,. ἕνα ἀνατεμὼν τὰ περὶ τὴν μήτραν τὰ 

περὶ τὴν σύλληψιν ἴδοι. ἀλλὰ ἡ ἀσχολία τῶν πραγμάτων 

ἐνεπόδισε καὶ. ἐτέχϑη ὅ ἔριφος. ἐντεῦϑεν ἦν ἰδεῖν ϑαυ- 

μαστά. 2) ἐκ τούτου ὑγρότης ἐπλεόνασε τῷ δρίφῳ" ταῦτα 
"ἀφ᾽ ξαυτοῦ ἐξετίναξε. τίς ὃ παιδεύσας ὅτι οἵ ῥαχῦται 
μύες διὰ κίνησιν γεγόνασι; πάλιν δὲ ἄλλο" λαβὼν ὃ. Γα- 

ληνὸς τὸν ἔριφον; ἀπεχώρισςε τῆς μητρὸς καὶ προσήνεγκε 
διαφόρους τροφὰς ἐξ ἀκροδρύων, ἀπὸ μέλιτος, ἀπὸ γά- 

λακτος, καὶ ἐλϑὼν ὃ ἔριφος ὀσφρήσατο. τίς. πάλιν ὃ παι- 

᾿δεύσας ὅτι Φῖνες διὰ τὸ. ὀσφραίνεσϑαι γεγόνασι; καὲ 
πάντα μὲν ἀπεσείσατο, ἀσμένως δὲ προσῆλϑε τῷ γά- 

λακει, καὶ ἔκ τούτου ἐτράφη καὶ ἐμασήσατο τῷ στόματι. 
τίς πάλιν ὅ παιδεύσας γάλακτι αὑτὸν τρέφεσϑαι, καὶ ὅτι 
οἵἱ ὀδόντες διὰ μάσησιν γεγόνασι, πρότερον αὐτοῦ τρε-- 
φομένου. διὰ τοῦ. ὀμφαλοῦ; ἐντεῦϑεν ἰδεῖν θαυμαστά. τῶν 

γὰρ ὀδόντων οἱ μὲν ἔτεμον, οὗ δὲ ἔϑλων, οἱ δὲ ἐλέαινον" 
μὴ μετὰ ὀδόντων ἐτέχϑη. πάλιν ἣ γλῶσσα δεξιὰ καὶ 
ἀριστερὰ περιῆγε διὰ τὴν μάσησιν, ἐπὲ τὰ ὀπίσω διὰ 
τὴν κατάποσιν, ἐπὶ τὰ ἔμπροσϑεν διὰ τὴν φωνήν. τίς ὃ 
ταῦτα πάντα διδάξας; ἤρξατο. δὲ τῷ ὄνυχε, κνᾶσθϑαι" καὲ 

τίς δ διδάξας ὃ ὅτι ὄνυξ διὰ τὸ «»ᾶσϑαι, ὥστε ϑαυμάσαι 

τὸν Γαληνὸν καὶ εἰπεῖν, ὄντως φύσιες ζώων ἀδέ- 

δακτοι. εἴ, οὖν. ἀδίδακτος ἤ φύσις, πῶς εὐπαίδευτος; 
καὶ λέγομεν ὃ ὅτι ἀδίδακτος μὲν ἐξ ἄλλου, 3) εὐπαίδευτος 
δὲ ἐξ ξαυτῆς. ὃ καὶ πέπονϑε Θεμιστοκλῆς, μηδὲν οἵπο- 
«}ὲν προσμαϑὼν, λογικὸς ἢ ἣν ὅ ἀνὴρ .» οἴκοϑεν παιδευϑείς, 

. ἅπαίδευτος ἧ φύσις" ἑχοῦσα γὰῤ καὶ μὴ μοϑοῦσα τὰ 

δέοντα ποιεῖ, ὡς ἐμαρτύρησϑ. τὰ περὲ τὸν ἔριφον. οὐ γὰρ 
ΙΓ αληνῷ μόνα, ἀλλὰ καὶ Ἱπποκράτει ἐγνωσμένα. τοῦτο 

γὰρ ἐνδεικνύμενος λέγει, καὲ ἢ γλῶσσα δὲ ὑπουρ- 

1) αἶγαν Οοἀᾷ. 9) ἃ νετίᾳ Ο. ἐκ τόκον. 8) ἀπαίδευτος Τ,. Α. 
11. :-9 
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γε (, καὶ τἄλλα τοιαῦτα. λέγει. δὲ καὶ ἄλλο τεχμήριον,, 
ὃ συμβέβηκε τῷ ἐρίφῳ, καὶ ἡμῖν μὲν τὸ σχαρδαμύττειν,͵ 
καὶ γὰρ ὃ ἔριῷος, ξῤχομένου τινὸς λυπηροῦ κχατὼ τὸν 

ς, , 
ὀφϑαλμὸν, ἔμυσε τὰ βλέφαρα. καὶ τίς δ᾽ παιδεύσας ὅτι 
τὰ βλέφαρα γέγονε πρὸς τὸ φυλάξαι τὸ κρυσταλλοειδές;, 
παὺ ἡιῖν δὲ τοῦτο συμβαίνει. πολλάκις γὰρ ϑέλομεν 
δεῖν τὸν κῶνον, καὶ διὰ τὴν ἀνάγχην ἀσκαρδαμυχτοῦμεν᾽ 

ς 

ἀτενίζοντες πρὸς τὸν αἰϑέρα. ἀλλὰ καὶ ἢ ἄμετρος" δια-, 

-πρινόμενον γὰρ τὸ χρυσταλλοειδὲς ἐκ τοῦ ἡλίου πάσχει; 
τ Ξ Ἂ 59 

καὲ εὐθὺς μύομεν τὰ βλέφαρα, ϑέλοντες αὐτὸν φυλάξαι 
ς ἃ - Σ ’ὔ ἼΞ 

φϑαλμόν. τίς οὖν ὃ παιδεύσας ταῦτα; ὥστε. διὰ πάντων 
τὸ ἀξίωμα τῆς φύσεως ἀποδέδεικται, καὶ ἐδλήλεχται 
πσκληπιάδης. 

Ν δ. ΄ς, -᾽ ε 7 ΞΩΣ ᾿ 3. ε με 
β΄. Ζαΐρυα, θίνων γροτης; 773: 5, οὐατων ρυπὸος, στῦ- 

ματος σιέλου ἀναγωγὴ, πνεύματος εἴσοδος , ἔξοδος, 
χάσμη, βὴξ, λὺγξ, οὐ τοῦ αὐτοῦ τρόπου. οὖρα ̓  ἄφοδος 
φύσης. τούτων χαὶ τῆς ἑτέρης τρρφῆα: ταύτην. χαὶ 
χατὰ τὸ ἄλλο σῶμα, ἱδρῶτες, κνησμοὶ, κορδινισμοί. 

Τινὲς τοῦτον τὸν λόγον τοῦ ἄνω χωρίζαυσι καί 1) φα- 
σιν ὅτι ἐπλήρωσεν “Ἱπποκράτης ἐπαινῶν τὴν φύσιν" λοί- 
πὸν ἔρχεται ἐπὶ διάγνωσιν. ἀλλ ἐπειδὴ ἥ διάγνωσις ἀπὸ ᾿ 
τῶν συμπτωμάτων, τὰ δὲ συμπτώματα τριττὰ, ἔν βλά- 
ιβαις ἐνεργειῶν, ἂν διαϑέσει, ἐ ὃν ἐκχρινομένοις, περὲ πᾶν- 
χῶν διαλέγεται χαί φησιν, ὅτε τὰ δάχρυα ζήτει, τοὺς 
πταρμοὺς, τοὺς βῆχας. δύνανταί σοι ,γὰρ ἐνδείξα- 
0696 σημείωσιν. καλὴ μὲν οὖν ἔστιν ἧ ἐξήγησις.. ὁ ἃ δὲ Τὰ- 

ληνὸς οὖ τέμνει τοὺς λόγους, ἀλλ ἔτι ὑμνεῖ τὴν φύσιν, 
καὶ δέικνύδι πῶς. αὕτη ἐν πᾶσι προνοεῖται τοῦ σώματος; 
᾿ἢ τῶν ψυχικῶν. “μορίων. καί ποῖξ φρενιτιπὴν διάϑεσιν 
διὰ δακρύων ἐχένωσεν ἢ “διὰ. μυξῶν ἢ ἢ διὰ δύπου. ἔνϑεν 
ἔχομεν ἀκοῦσαι ὅτι ξπὲὶ τῶν. ἀνθρώπων ὃ κατὰ τὰ ὦτα. 
δύπος ὃ μὲν γλυκὺς ϑανάσιμος, ὃ δὲ πικρὸς οὔ, ὥσττερ 
καὲ φὸ περὶ τὸ στόμα σίδλον. τοῦτο δὲ διττῶς ἔστιν ἐξη- 
γήσασϑαι. 2) ἢ ἢ γὰρ αὐτὸ τὸ σίελον τὸ σγερὲ τὸ στόμα ἢ 
τὸ ἀλλαχοῦ γενόμενον, “κδνούμενον δὲ (διὰ τοῦ στόματος. 2 

ἢ φησίν Ἶ., Ἁ. 2) εἰ Οοδὰ, 



15᾽΄ 

ὁμοίως χὰὶ ὃ πταρμὸς ὀλευϑεροῖ τὰ ψυχικά. ὑγροῦ γὰρ 
᾿ χαὶ πνεύματος ὄντος ἔν ταῖς “κοιλίαις τοῦ ἐγκεφάλου, 

ἐπαναστᾶσα ἧ ἀποχριτικὴ ἐδίωξε, παὲὶ ἤλευϑέ ἔρωσϑ τὸν 

ἐγκέφαλον, τί λέγω ἐγκέφαλον ; ὅπου γϑ καὶ 1) χωρίον 

ἀπὸ πταρμοῦ κατηνέχϑη. ταῦτα μὲν οὖν τὰ ψυχικά. δάέ- 

δωχε δὲ καὶ ἀναπνοὴν ἧ φύσις, τὰ ζωτικὰ φυλάττουσα. 
καὶ βῆχες. ποτὲ γὰρ αὐτὴ ἦ κίνησις» ὑγρότητος οὔσης ἐν 
τῷ ϑώρακι, ἐκένωσεν" ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν μέσων ἡμέλησεν ἧ Ὶ 
φύσις, .. ἀλλὰ διὰ χάσμης τὸ ἐν τοῖς 'σιαγονίταις μυσὲ 
νεῦμα κενοῖ. ἄρα δὲ κατεφρόνησε, τῶν φυσικῶν; οὐδα- 
-μῶς. “λύγγα γὰρ ἐποίησε, κενοῦσα τὰ ἐν τῷ στομόχῳ ἐπε- 
παϑήμενα, λυπηρά. ταῦτα δὲ παντάπασιν οὐκ εἰσὶ τοῦ 
αὐτοῦ τρόπου" Τὸ μὲν “γὰρ ζωτικὸν, τὸ δὲ φυσικόν. ὃ δὲ 
Τ᾽ αληνὸς εἶπδν, ὅτι μὴ; ἐπειδὴ ἐπήνεσα βῆχας ῆ πταρ- 
μοὺς, ἤδη 2) γομέσῃς ταῦτα πᾶντα ᾿ἀγαϑὰ εἶναι". ἀλλ᾽ εἴ 
μὲν ἐκ προνοίας φύσεως, ἀγαθὸν, εἰ δὲ ἀπὸ κακοηϑείαρ 
νοσήματος, κακόν. ἀλλὰ καὶ τὰ ἀπὸ νοσήματος γινόμενα 
ἀπὸ φύσεως μὲν γίνονται, βιαξομένης δέ. ἔνϑεν Ἵππο- 

πράτης μερεκῇ ἐχρήσατο φωνῇ, εἰπὼν παντάπασιν. εἶ 
μὲν γὰρ δλῶς ἔκ φύσεως. γίνονται, ἦσαν φυσικά" εἰ δὲ 
ἀπὸ φύσεως βιαζομένης, παρὰ φύσιν. λοιπὸν δὲ μετὰ 
φαῦτα 8). ὃ Ἱπποκράτης ἔρχεται ὁπὲ τὰ μεγάλα μὲν » κα- 
ταφρονούμενα δὲ διὰ τὸ καϑ' ἕχάστην γίνεσϑαι, λέγω δ᾽ 

᾿ σὰ περὶ τροφῆς. ἢ γὰρ φύσις ἰδοῦσα ὥς 4) εἰσροὴ καὲ 

ἀποῤῥοή ἔστιν ὃ ἄνθρωπος; διὰ τροφὴν ἐπείσα: (τον, 
αὐτῷ δέδωχεν ἀθανασίαν. ἀλλ ἢ τροφὴ ξαυτῇ 5) πέψιν 
οὐκ ἠδύνατο. οὐχοῦν δέδωκχδ τὸν γαστέρα, πέττουσαν. 
ἐπειδὴ δὲ στερεᾶς τροφῆς οὐκ ἐχράτει ῇ γαστὴρ, δέδωκεν 
ὀδόντας προπαφασκευάζοντας, τέμνοντας μὲν τοὺς τομεῖς, 
ϑλῶντας δὲ τοὺς κυνόδοντας, λεαινούσας δὲ τὰς μύλας. 
προπαρασχευασϑέντα μὲν οὖν τὰ οἵτα ὥφελον καὶ κατε- 
ϑεχϑῆναι" τοῦτο ποιεῖ . ἀνακλωμένη ἥ γλῶττα. εἶτα λοι- 
σεὸν διέρχονται διὰ τοῦ 6) οἰσοφάγου Ξ οὐχ ὡς διά τινος 

ἀψύχου, ἀλλὰ δὲ δλχτωκῆς δυνάμεως; ὑπηρετούντων. τῶν 

1) Τι ρον χορΐον, βδοπηθίηδο, ῬΊδοορηία δπῖπὶ βιοτπυϊδίομε βοὶς: 
ψιασ, Ἰοεὰ5 Ὁ, 2) γνομίσεις. Ἰ,.. 3) .ὁ οπι. Α. 4) Σρὼν καὶ δποοὴ 
1, ἐρωή καὶ ἀποροή Δ. 8) δ το Ὁ. ὐθῖι, Θ) εἰσωφάγον οᾷᾷ. 

ΘΚ - 



152 : 

ὀρϑῶν ἰνῶν. ἦλϑον. οὖν τὰ σιτία παρὰ τὸν γαστέρα. 
πάντως οὖν ἐχουσί τι περίττωμα" τοῦτο δὲ στερεὸν, 
ϑπειδὴ χαὶ στερεὰ τὰ πεφϑέντα" ἔνϑεν ὅ παραδεχόμενος 
πυλωρὸς δὗρϑ τὰ δεχόμενα πλατέᾳ., ἐπέφϑη μὲν ὧς 
ἐπέφϑη . ὃ δὲ χιλὸς ϑέλει ἐλϑεῖν. παρὰ τὸ ἡπαρ, ἕλζου:. 
σὶν αἵ μεσαραϊαὶ φλέβες, ἐδέξατο, τὸ ἧπαρ. χαὶ ἐξαιμα- 

τοῖ. ἀλλὰ τὸ περίττωμα λεπεὸν,. ἕλκει αὐτὸ ὃ᾽ γεφρὸς, 
παραπέμπων δὲ οὐρητήρων ὥσπερ τινὲ δεξαμενῇ, τῇ κύ- 
στει. ἀλλ ὅρα τὸ μεῖξον" λοξοὺς ἐποίησε τοὺς οὐρητῆρας, 
ὅγὰ κατάγηται, εἰὲν τὸ οὖρον, μὴ ἀνάγηταὶ δέ. λοιπὸν ἧ. 
τρίτη πέψις ἀτμοὺς ἀνέδωκε παρὰ ξὸ πᾶν σῶμα, ἐθρε- : 
Ψεν ἕκαστον τῶν μορίων; ἠνέχϑη ἀτμὸς, εὑρηκὼς δὲ τὸ 
δέρμα πυκνὸν, ἐπαχύνϑη καὶ ἐγένετο ἱδρώς. ὁρᾷς πόσα 
ἐποίησεν ἥ φύσις, οὖρον Ἀενοῦσϑαι, φύσαν, ἕτερον πό- 
ρον τῆς κόπρου, ἔνϑεν καὶ πλείονα μόρια ὑποδελχτιχα, 
ἥὅνα γὰρ εἴπωμεν συντόμως, τὸ περιέχον περιέχει ἢ πε-᾿ 
θυστὸν ἢ ἀναγκαῖον ἢ ὑγρὸν ἢ πνεῦμα. ἢ στερεόν. ὑγρὸν 
μὲν γὰρ γαστὴρ, πνεῦμα δὲ τὸ ἀπευϑυσμένον. ἀλλὰ τοῦτο 
τὸ πνεῦμα ἢ μένειν ἢ κενοῦται. χαὶ εἰ μὲν κενοῦται, τὸ 
σῶμα ἀπήλλακται τῆς τούτου βλάβης" εἰ δὲ μένει, ἢ 
ἑστατὰν ἢ μάχεται, καὶ ἢ ποιεῖ τὴν» διάστασιν ,. 1) [ἢ τῶν 
κατὰ. τὴν φύσαν.1᾿ ταῦτα μὲν οὖν ἐν ἕνὲ μορίῳ. τὰ δὲ ἕν᾽ 

“ὅλῳ τῷ σώματι πενούμενα ἱδρὼς γίνεται. οἶδε γὰρ ππο- 

ἀράτης τοὺς ἱδρῶτας κατὰ φύσιν, εἰ χαὶ μὴ δοχεῖ τῷ 
2) Ἐμπεδοκλεῖ" δὲ δὲ “πνεύματα, 3) σχορδινιάσαι" εἰ δὲ 
δριμύτερος ὅ ἀτμὸς, τὸν χνησμόν, ἃ τοίνυν εἰρήκαμεν ἐπὶ 
ἀνδρῶν, ταῦτα καὶ ἐπὶ γυναικῶν" ἔκ διαμέτρου δὲ ἐκξί: 
γναιϊς προσκείσθω τὰ μητρῷα. 

γ΄. ἀνθρώπου ψυχὴ φύεται μὲν ἀεὶ μέχρι ϑανάτου" ἢν δὲ 

ἐχπυρωθϑῇ ἅμα τῇ νούσῳ καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα 
φέρβεται. --- 

«Θαυμαστὸς ὄ "λόγος, πανυ εὐφραίνει ψυχή». περὶ ψυ- 
χῆς γὰρ διαλέγεται, “ψυχῆς δὲ, οὐ τῆς ἀύλου, οὐ τῆς 
ἀγεννήτου; ἀλλ᾿ ὡς ἰατρὸς ψυχὴν λέγει τὴν ζωτικὴν δύ- 

Ἴ) δες οπι. (. 2) Ῥιοοῖδε. Ὁ, .8) σχοροδινιάσαι σοάὰ. Ἐοτί:- 
σχορδινιασμοί. : : 



“ 133 

γάμιν. δἷ γὰρ. περὲ φύσεως διαλεγόμενος οὐκ ἐτόλμησεν 

εἰπεῖν ὅτι ἀπόλλυται, πόσῳ μᾶλλον περὶ ψυχῆς ἀϑανά-, 

του. ἀλλὰ πνεῦμα. λέγει τὴ» ζωτικὴν δύναμιν. αὕτη οὖν 

1) ἀεὶ φύεται, ἀλλά που μεν. φύεται, ἤτοι γεννᾶται, ποῦ 
δὲ αὔξεται. φύεται μὲν γὰρ αὕτῃ μέχρι ϑανάτου. εἶ, δέ 
ποῦς γένηται γύσημα, συνεχτυροῦται τῷ σώματι, καὶ 
οὕτω γίνεται ϑάνατοβ, τῆς ᾿νυχῆς φερβομένης. φερ βο- 

μένης δὲ λέγει, οὐ τος ἐφομένη, ὥσπερ καὶ φορβὴ 
ἢ τροφὴ, ἀλλὰ. Ῥμειουμένης καὶ γεμομένης καὲ ἀπολλυμέ- 
γῆς. ἀλλ᾽ ἕν μόνον ἀπορήσειε'. τ. διατί εἶπτεν ἐχπυρω-, 

ϑῆ. τί γὰρ οὔ καταψυχόμενον. τὸ πνεῦμα ποιεῖ ϑάνατον: 
φαμὲν οὖν ὅτε οἶδεν. Ἱπιτοκράτης,. 3) ὡς 'ἰζξὸ, φίλεον ἐχεῖνο 
μάλιστα ἐπηρεάζει" πἔνϑεν τὰ ἀπὸ αἵματος γινόμενα ͵}0- 
σήματα χαλεπὰ, διόπερ, ἐπειδὴ τῇ ϑερμασίᾳ χαίρει τὰ 
ἡμέτερα σώματα, ἐκ ταύτης μάλιστα βλάπτει" δυσχερῶς 
δὲ ἀπὸ ψύξεως" ἔνϑεν Ἱπποκχράτης, δεικνύει ᾿ ὅτι τὸ. 
πνεῦμα. ἐξεϑερμάνϑη, τὰ δὲ τῶν ἀνθρώπων ὑρμ1α ὡς 

͵ ἐπιτοπλεῖατον, ἀπὸ πλ θεν ἀπόλλυνται. : 

δ΄. Νοῦσοι ξύντροφοι ἐν γήῤᾳ παύονται, διὰ πεπασμὸν 

καὶ διὰ λύσιν. καὶ ἀραίωσιν. -- : 

- Πρὸς τὸ ἀσαφῆ εἶναι τοῦτον. τὸν λόγον» τάχα “καὶ 
8) ψευδής.. δεῖ γὰρ ἡμᾶς μό γον τοῖς πρὸς ἐξήγησιν αὐτῷ 
γραφεῖσιν πεισϑῆναι, ἤτοι τὰ πρὸς ὑπόμνησιν. ἐπεὶ οὖν 
ξίρηται, βράγχοι καὶ κόρυζαι τοῖσε πάνυ περεσβυτέροισιν 

οὐ πεπαίνονται," ἐνταῦϑα δὲ λέγει ὅτι τὰ σύντροφα γοσή- 
ματα, ποῖα δέ εἶσιν:. ἐμτερεκὰ, ἐρυσιπελατώδη, εἶ μὴ 'δυ- 
γηθῆς. ταῦτα “ϑεραπεῦσαι, μὴ ἀϑύμει. ἐρχομένου γὰρ τοῦ 
“γήρως, τὸ ἀπὸ τῆς ἡλικίας, φλέγμα τὴν χολὴν. τελείως 
ἐξάγει αὐτὴν, καὶ τούτου λύσιν ἐκάλεσεν, ἢ μιγνύμενον 

. 4) εὐκρασίαν ποιεῖ, καὶ τοῦτο. ἐχάλεσε ποπασμόν, τὸ τε- 

λευταῖον. μόνον, οὐχ 5) ἄξιος Ἵπποχράτης, τὸ διὰ ἀραέω- 

σι». πῶς γὰρ ἂν. γήρᾳ ἀραίωσις; ξἔνϑα..ψύξις. καὶ ξηρότης; 

εἰ μήτε εἴπωμεν . ὅτι ἀσϑενήσασα ἢ καϑεκχτικὴ δύναμις 

οὐκέτι. περισφίγγει τὰ μόρια, ἀλλὰ ἐᾷ αὐτὰ χαλαρὰ. ἕν- 

Δ) αἷεὶ Ἁ.. 2) χαὶ Ἰοςὸ ᾿ὡς Τ,. 8) ψευδὴ Οοδά. 4) ἀκρασίαν 
Οοὰᾶ. 56) Ἑονί, ἄξιον Ἱπποχράτους. : 



386» ἐπὶ τῶν γερόντων ἱδρὼς χδνοῦταέ, οὐ. ὁώμῃ ξ Δι. 

ΡΝ χαὶ τοῦτο ἀραιὸν εἶπεν “Ιπποχράτης. 

. Ἴησις "Δντινόῳ μὴ ὁμονοεῖν τὸ πάϑος, 1) τὸ ψυ: ̓ 

τῶν ἐπικουρέει καὶ κτείνει. ταῦτα οἷσει καὶ τὸ 
ϑερμόν. -- ἜΣ ᾿ 

Θεραπευτικὸς, ὄ λόγος οὗτός ἔστι,  ζωΣ ὡς τὰ 

ξναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα. λέγει γὰρ Ἱπποκράτης, ὅτε 

προσεχῶς ᾿Φντινόῳ τινὲ καλουμένῳ ἴησις ἐγένετο. ἀντενό-. 

7. “σῷ πάϑει, καὶ διὰ τοῦτο δᾷστα ἐϑεραπεύϑη. τὰ 
γὰρ ἕναντία τῶν ἐναντίων 2) ἰάσιμα. ἔνϑεν τὸ ψυχρὸν 
3) χτείνει καὶ ἐπικουρϑῖ, ὥσπερ καὶ τὸ ϑερμὸν τοιουτο- 
φρόπως. τὸ γὰρ ψυχρὸν ϑερμῷ νοσήματι προστιϑέμενον 
ἐπικουρεῖ μὲν τὸ νόσημα, κτείνει δὲ τὸ σῶμα. τὰ αὐτὰ 

Δ.2:.9: ΣΑΣ - - ς δ Ρ., - , σ Ὥς 

- καὲ ἐπὲ τοῦ θερμοῦ. ἢ μὲν ἔγνοια τοῦ λόγου αὕτη. σο- 

λοικοφανὴς δὲ ὃ λόγος οὗτος, ἴησις Δντινόῳ. δεῖ δὲ 
αὑτὸν οὕτως διοικῆσαι, ὅτι 'πολλόκις οἱ ἀποσειόμενοί τι 
πρᾶγμα διὰ περίστασιν. πράγματος οὗ. πᾶν γράφουσιν, 
ἀλλ ἢ τὸν παϑόντα ἢ τὴν ἀρχὴν τοῦ πράγματος, ἢ 
ἁπλῶς ἄλλων ὑπομνηστικὸν, καὶ ὕστερον εὑρίσκεται. τὸ 
σημαινόμενον ὑπομνηστικὸν, καὶ πᾶν ἐχτίϑεται τὸ πρᾶγ- 
μα. οὕτω, ᾿πέπονθε. καὶ Ἱπποκράτης. σηβεῖον γὰρ ̓ αὖ- 

φτοῦ ἔγραψε τοῦτο, ἴησις Ἰντινόῳ, ὅτι. ϑέλω εἰπεῖν, ᾿ 
16 ἐϑεράπευσα τὸν Ἄντίνόον, καὶ οὐκ ἔφϑασα γράψαι, 
«(ἡ πϑοεῖηον δὲ, διὰ τῶν ἐναντίων ἐθεράπευσε. διὸ ἐπό- 

γεν δεῖ οὖν μὴ ὁμονοεῖν τῷ πάϑει: 

ς΄. "Τὸ ϑερμὸν ὀξύϑυμον;" ἀνασπᾷ χαὲ καρδίαν καὶ πνεύ- 
μονο ἐς 4) ἑξωυτὰ. καὶ ἐς, “δφαλὴν χαὶ- τὸ ϑερμὸν 
καὶ. τὸ ὕγρόν.. ἡ δ᾽ ̓ εὐϑυβίη ἀφίησι. καὶ καρδίην καὶ 
ταῦτα. -- ᾿ 

ἸΠολλοὺς λόγους ἐξέ ἔϑετο. Ἱπποχρότηρ: ἔσοιξε γὰρ τὴν 
ἀξίαν τῆς φύσεως, τὴν. ὑπηρεσίαν. λόγος οὖν πάλιν περὶ 

- ἰατρικῆς. ἀλλ δ λό γος. δοκεῖ ὡς καταγέλαστος. φαίνεται, 
γὰρ τοῦτο. λέγων, ὅτι ἡἦ ὀξυϑυμία τὴν χαρδίαν καὶ τὸν 

- 1). ψύχει» Ἀ. ὁ) ἘἜρει. ἰάματα, 9) ἐχτείϑει Οοαᾷ. 7 
«τὰ Οοάά. 

3) χτείδει Οοαά 4) ουὅ 

““ἜἼ΄ρ ρ΄ 

᾿ 



πρευμονα, φέρει εἰς τὴν κεραλήν. τοῦτο δὲ καταγέλαστον" - 
“ἀλλὰ περὶ. ὀξυϑυμίας. ϑέλει͵ διαλεχϑῆναι. ὀξυϑυμία ἐστὲ 

σφοδρὸς καὶ ἄγριος ϑυμός. ὀφείλομεν οὖν εἰπεῖν, τίνα 
σημεῖα τὰ ζητοῦντα, εἰ, ἐγένετο, ὀξυϑυμία. ἀλλὰ τούτων 
τῶν σημείων. τὰ μὲν πόᾶντα ὑποπίπτει, τὰ. δὲ “μόνῃ τῇ. : 

- τέχνῃ, φαίνεται. φαινόμενα ταῦτα, ἔρευϑος περὶ τὸ πρό- 
σωπον, ϑερμασία. περὶ τὴ κεφαλὴν, ὄγκος περὲ τὸν 
“τράχηλον. ταῦτα δὲ πάντα ἕπεται τῷ, θυμῷ : ὀπειδὴ 9υ- 
μός. ἐστι ζέσις τοῦ περὶ τὴν καρδίαν αἵματος... τοῦτο οὖν 
τὸ αἷμα ϑερμόν. ἐστι χαὶ ὑγρὸν, πέμπει ἄνω ἀτμοὺς , σὲ, 
ταῦτα. πάντὰ ποιεῖ. ἄλλα δέ εἶσι τῇ 'τέχνῃ. ὑποπίπτοντα. 
μόνῃ, ὡς σφυγμὸς μέγας ἢ ἀναπνοὴ πυκνοτέρα ἢ κίνησις 
«ἧς καρδίας ταχυτέρα; πανταχοῦ δὲ τὸ ἐρευϑοο- ἀλλ ἐν 
τῷ. -ϑώρακι, μὲν ἐπειδὴ. ἐχεῖ. ἐστιν ἢ, αἰτία τοῦ κακοῦ, ὃν 
δὲ τῇ θοῇ; διὰ. τὸ ἄνω φέρεσϑαι τὸν. ἀτμόν. ταῦτα. 
μὲν οὖν ἢ ὀξυϑυμία.. ἢ, “δὲ εὐθυμία ἀπολύει. μὲν δεδεμέ- 
γῆν͵ τὴν καρδίαν,, παύει δὲ ; καὶ πάντα. τὰ. εἰρημένα. συμ-- 
πτώματα. "ἐν ἑνὶ, μόνῳ δεῖ͵ προσχεῖν, ὅτι οὐ καλῶς ὃ ἽἼπ-᾿ 
ποκχράτης. τῇ. ὀξυϑυμίᾳ. τὴν εὐθυμίαν ἕναξε, τῇ γὰρ εὑ- 

ϑυμίᾳ ἢ ἀϑυμία ἀντίκειται... ἔστε γὰρ ἤ εὐθυμία. ὃ ἐν͵ 

καιρῷ, »΄ ϑυμὸς. ὃ ὑπὲρ πατρίδος Ἶ ἢ. συγγενῶν. οὐχοῦν. ἄϑυ- 
μία. χὸ. ἐν πσρΩ, ϑυμοῦ μὴ ἐγείρεσϑαι. τὴν ὄρεξιν. ὀξυ- 

ϑυμία δέ ἔστιν ὅ. ὑπερύριος ϑυμὸς Καὶ ὑπὲρ. πράγματος. 
μὴ. “προσήκοντος. ταύτῃ. δὲ οὔκ. ἀντίκειταν ἢ ἀϑυμία. 

ζ΄. 'Πόνος τοῖσι. ἄρϑροισι καὶ. πο} σῖτος, ὕπνος σπλάγ-. 
“Ζνοισι. --- 

Περὶ ἄλλου. λόγου γῦν διαλέγεται, καὶ εὐθὺς. “μέμνηται. 
πόνου. τὸ δὲ τοῦ πόνου ὄνομα. πολλὰ. σημαίνει. παρὰ 
Ἱπποκράτει. πόνος ἡ γ ὀδύνη, ὡς τὸ, δύο πόνων ἅμα γι 

νομένων, καὶ ὡς τὸ, ἐν ᾧ. “γοσήματι ὕπνος, πόνον. καὶ. τὸ. 
γυμνάσιον, ὡς 1) ἕξ. πόνοι. καὶ; τὰ. χαλεπὰ, νοσήματα . ὡς. 

. φὸ, ὅχου. μὲν οὖν κάτοξυ. ἐνταῦϑα καὶ τὰ τοῦ γυμνασίου" 

: λέγει. γὰρ ὅτι. οἵ μύες διὰ κίχησιν γεγόνασι». οὐκοῦν. τὸ. 
γυμνάσιον σἵτος. αὐτοῖς, τουτέστι τροφὴ, καὶ ὠφέλεια, 
ἐπειδὴ΄ πίλησις κρατύνει, ἀργίη τήχει. καλὴ, μὲν ἡ ἐξήγης. 

1) ἐπ βοτο ( ἐσ πόγου- 
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σις; καχόζηλος δέ. οὐκ ἂν γὰρ ἐτόλμα εἰεῖν “Ιπποχρά- 

τῆς τὴν ὠφέλειαν. σῖτος. ἀλλ οὕτω δεῖ τὸν λόγον ἐξηγή-- 

σαυυαῦ, ὅτι ἑχάστῳ μορίῳ Ω ἐνέργεια αὐτοῦ γυμνασία. 

ἐστί. τοῖς γὰρ μυσὲ τὸ γυμνάσιον ὠφέλιμον ἢ ἐπειδὴ τότε 

γινομένης τῆς πέψεως, τρέφονται. ἀλλ᾽ οὔκ ἀεὶ ὕπνος 

ὠφέλιμος. οὐδὲ γὰρ ἐκχολουμένῳ σώματι,᾽ ἢ γέμοντι πε- 

θιττωμάτων, ἀλλ ὅτε σἴτος δοθῇ, ἵνα ἀσχολουμένης τῆς 

ϑερμασίας περὶ τὴν πέψιν αὐτῶν, τρέφονται τὰ πλοῦ 

χνα- οὔκουν τὸν λόγον δεῖ νοῆσαι ὡς ὃ πόνος τοῖς μῦσὶ 

καὶ ταῖς σαρξὶν ὠφέλιμός ἔστιν, τοῖς δὲ σπλάγχνοις ξστὶν 

ὕσνος, ὅτε δοθῇ σῖτος. 

η΄. Ῥυχῆς περίπατος φϑοντὶς ἀνϑρώποισιν. --- 

Ἐάσας τὰ ἰατρικὰ ὃ “Ἱπποκράτης ἐπὶ τὴν ψυχὴν πά- 
λιν ἔρχεται. ψυχὴν δὲ, οὐχ ὡς ἄνω ἐλέγομεν τὴν ϑερμα- 

.οίαν, ἀλλὰ τὴν ὄντως. ἀῦλον χαὲ ἀϑάνατον. διστῶς δέ; 

ἐστιν ἐξηγήσασϑαι τοῦτον τὸν λόγον. ἢ γὰρ περίπατος, ἢ 
περὲ παντός. καὶ περὶ παντὸς οὕτως" ὅτι φροντίς ἔστι, 
τοῖς ἀνθρὥποις τοῦ περὶ παντὸς ποιήσασθαι τὴν ψυχήν... 
οὐδὲν γὰρ ταύτης ὀφείλει προτιμῆσαι ὃ ἄνϑρωπος. λέγει 
γὰρ Ἱπποκράτης, ὥσπερ γυμνάζεται τὸ σῶμα, οὕτως 
ὀφείλει καὶ ἢ ψυχὴ γυμνάζεσϑαι. γυμνάζεται δὲ ἦ ψυχὴ 
διὰ πλείονων, ἐπειδὴ ἕν εἶδος γυμνασίου ἐστὶν δ᾽ πέρί- 
πατος. πᾶν γυμνάσιον 1) ἡ φροντίς. φροντὶς δὲ, οὐχ ἵνα 
ζητῇ ἢ περὶ κέρδους, ἢ περὶ γυναιπὸς, ἀλλὰ ζητεῖν τὴν 
κατάληψιν τῆς ἀληϑείας, “τὴν διάκρισιν τοῦ ἀληϑοῦς καὶ 
ψευδοῦς. ταῦτα γὰρ γυμνάσιά εἰσιν. καὶ μάλιστα τῆς λο- 
γικῆς ψυχῆς ἡ φροντίς. ἔνϑεν λέγομεν Σωχράτους καὶ 
Ἡλάτωνος φθοντιστήριον, ὅτι οὔχ ἁπλῶς ἐφρόντιζεν, ἀλλ᾽ 
ὅτι τὴν ἀλήθειαν 2) κατεγένετο. οὗ μάτην. δὲ προσέϑηκβ 
ζὸ τοῖς ἀνθρώποις. ἀλλ᾽ οἶδεν ὃ ὅτι κατὰ φύσιν ἄνϑρωπος 
ἐν τούτῳ. κρένεται, ἐν τῷ 8) ὑπόστασιν μὲν τὸ θυμοειδὲς, 
ἄρχειν δὲ τῷ λό ἰόγῷ. ταῦτα οὖν ὅσα κατὰ φιλοσόφους, δυ- 
γάμεϑα καὶ ἐπὶ τὰ ἡμέτερα ἀγαγεῖν τὸν λόγον. εἰσελϑὼν 
γὰρ πρὸς τὰν ἐδμνοῦτα; εὗρες αὐτὸν καταφερόμενον 

1) ἢ Οοάά, 9) οοβίαπᾶο ταγενπκαπέι, ς. Ἔοτι. πρὸς τὴν ἀλ 
8) οὔεάϊαέ (ς΄ Ἐρτί, ὑποστάγαι. ᾿ ἣ 1 
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ἀκαίρως καὶ ὅπνώττοντα, γίνωσκε ὅτι μέγα κακόν. ὕλη 
γὰρ’ πλεογάζουσα ἐν τῷ ἐγχεφάλῳ, ὠδίνει χάρον, ἀπειλεῖ 

: ἀποπληξίαν, τότε ὀφείλεις φροντίδι, θυμὸν ἐπιτάξαι, ἕνα 
τοῦτον ἢ ζέσις. ἐκλεπτύνῃ καὶ διάφορήσῃ τὸν χυμὸν, ὥστε 

οχαὶ ἰατροῖς χαὶ φιλοσόφοις πρέπει οὗτος ὄ λόγος. 

ϑ΄, Ἔν τοῖσι. φρώμασι τὸ αἷμα. ξυντρέχει, βοηϑητέον ὡς 
οφὸ κενὸν πληρώσῃς. ---᾿ 

Οὗτος ὃ “λόγος ϑεραπευτικός, στερὶ τρώματος γὰρ διὰ- 
λέγεται. τρῶμα. δὲ λέγει ὃ Ἱπποχράτης αὐτὴν τὴν. λύσιν 
τῆς συνεχείας, ἢ τὸ λεγόμενον" ϑλάσμα. ϑλάσμα δέ ὃστίν, 

ὅταν ἔσωϑεν γενομένῃ δήξει͵ τῶν ἀγγείων ἐκχυϑῇ αἷμα ᾿ 

εἰς τὸ δέρμα, μείνῃ δὲ αὐτὸ ἀδιαίρδτον.. ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῇ 
λύσει τῆς συνεχείας ἐχενώϑη᾽ 7ὺ ἐν ταῖς φλεψὶ» αἷμα οὐ 
μόνον τοῦ ᾿παϑόντος μορίου, ἀλλὰ χαὲ ἐκ παντὸς σώμα- 
τος. ἔδειξε γὰρ ἢ ἀνατομὴ, ὡς. ἀναστομοῦνται ἀλλήλοις 
τὰ ἀγγεῖα, καὶ οὕτω πᾶν τὸ σῶμα χενοῦται, ἢ ̓οὐ διὰ 
τὴν ἀγαστόμωσιν; ἀλλ᾽ ὅτι ὡς 1) ἀσϑενὲς μόριον ἐκεῖ 
ἐπιῤῥεύσασα. ἡ ὕλη ἐχενώϑη, χαὶ κενὸν τὸ 'σῶμα ξποίη- 
σεν. οὐκοῦν. ὀφείλομεν τὸ κενὸν “πληρῶσαι : πληροῦντες 

μὲν τὸ σῶμα, χαὲ τρέφοντες αὐτὸ, 2) ἀναστομοῦντες “δὲ 

Τὰ κενοῦντα ἀγγεῖα. ταῦτα 58) μὲν περὶ τῆς λύσεως τῆς 
συγξχείας. Περὶ δὲ ϑλάσματος ταῦτα, ὅτι ξὰν γένηται 

ὥλάσμα, ἐπιτίϑειϊ τὰ στύφοντα χαὶ τὰ ἀποχρούοντα, ̓ τῷ 

δὲ παντὶ σώματι τὰ ϑερμὰ, 'ζὰ δυνάμενα ἂχ τοῦ τόπου 
τοῦ πάσχοντος ἑλκύσαι τὸ αἷμα. 

. Ἣν οὖς ἀλγέῃ, εἰρίον σεδρὶ τὸν ν δάκτυλον ἑλίξας ὃ ἐγχέ- 

δὲν ἄλειφα ϑερμὸν, ἔπειτα ἐπιϑεὶς τῷ ϑέναρι τὸ εἰρίον 

τῷ ὠτὶ ὑπερϑεῖναι; ὡς δοκέειν τί, οὗ ἑ ἐξιέναι; ἔπειτα ἐπὲ 
πῦρ. ἐπιβάλλειν. ἀπάτη. --- 

“ιὰ τούτου δείκνυσιν δ᾽ ὁ Ὑιποχράτης, ὡς οὐδὲ τῶν 
τυχόντων καταφρονεῖ. περὶ ὠτὸς γὰρ 9έλει διαλεχϑῆναι, 
τοῦ μιχροῦ μὲν τῇ φαντασίᾳ, μεγάλου δὲ τῇ δυνάμει, 
ἐπειδὴ νευρῶδες χαὶ εὐαίσθητον τὸ μόριον, τῷ ἐγχεφάλῳ 

1) ἀσθενῆ Οράᾷ. 2) Ἑογί, ἀποστομ. οὐοοϊμθοπίοβ Ὁ, 8) μὲν 
ο, ἴω “- ΞΦΞ: 
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γειτνιάζον, καὶ τὸ παχὺ. αὑτοῦ περίττωμα κενοῦν. γίνον- 
φαι οὖν ἔν τῷ ὠτίῳ πολλὰ πάϑη, μάλιστα αἵ δυσκρασίαι, 
καὶ «μάλιστα αἵ δραστικαί. ἔνϑεν ἐπιτίϑει τὰ δὲ ὄτηθες, 
"λαίου καὶ καστορίου καὶ πάντων τῶν ϑερμαινόντων, εἰ 
ἐότι ψυχρὰ ἤ δυσχρασία᾽. εἰ δὲ ϑερμὴ; τὰ διὰ δοδίνου. 
ποτὲ δὲ χαὶ στέαρ χήνειον καὶ ταύρξιον τήκοντες, ἐπιβά- 
ΔΉΕΡῚ λέγει οὖν ὃ Ἱπποϊράτης ὅτι ξὰν γένηται ὀδύνη 
ὠτὸς, κατάχυσιν ποίησον δὲ ἀλοιφῆς" τοῦτο δὲ ἔστω 

θερμὸν, οὐ τῇ δυνάμει,. ἀλλὰ τῇ ϑέξει Ξ ἐπειδὴ νευρῶδες 

ὃν τὸ οὖς, φοβούμεϑα μὴ πληγῇ ὑπὸ τῆς ψύξεως..; "λα- 
βὼν οὖν ἐρίον παρὰ τὴν χεῖρα, δέχου: τὸ. ἔκ. τοῦ ὠτὸς, 
ἀποστάζον, καὶ τοῦτο φέρξε “περὶ ἄνθρακας, ὕνα δηλονότι 
ἐπὶ τοῦ “πυρὸς ἐνεχϑῇ, τὸ κατενεχϑὲν ἀπὸ. τοῦ ὦτός. 
τοῦτο. Μὲν. οὖν σαφές. τί δὲ ἄλλο; ἀπάτην ποίησον. καὶ 
τιγδς μὲν. αὐτὸ καταγελάστως ἐξηγήσαντο. τότε: γὰρ. εἶς 
πον ὀφείλεις ἀπατᾷν τὸν κάμνοντα, καὶ μάλιστα. εἰ φεῖ- 
δωλὸς. ὧν ὀκνεῖ. περὶ τὸν. μισϑόν. εἰπεῖν. γὰρ ὀφείλεις, 
αὐτῷ, χαλεπὴν διάϑεσιν ἔχειν. παρὰ τὸ οὖς». ὅϑεν χαὶ 

; ἡλείογος ἄξια, μήπως ἀνέλθῃ. τὸ καπὸν: περὲ τὸν ἐγκέφα- 
λον.- οἱ μὲν οὗτοι ἐξηγηταὶ καταγέλαστοι. » ὡς οὐκ ἄξιον. 

εἰπτόντες τῆς κηδεμονίας “Ἱπποκράτους, ἐπεὶ 1) καὶ μι- 
σθαρνοῦντας δρῶμεν ἀναγκάζοντας δουλεύειν. τὰς ἐπιστή-: 
μαρ, ἄλλοι δὲ πιϑανοὶ οὕτως ἐξηγήσαντο, ὡς πολλάκις͵ 
ἔχεν. τι σμικρὸν ἕλκος, "καὶ εἶ μὴ εὐεχτήσεις, κινδυνεύσεις.. 
τὸ. δὲ ἀληϑὲς εἰρημένον, ὡς τὸ ἐν. ὠτὶ καταφρονούντων, 
ἀτοκτεῖ. τότε οὖν ὀφείλεις τῷ κάμνοντι ἀπατᾷν καὶ λέ- 

᾿7ειν, ὅτι μέγα καὶ κακόηϑες ὃ ἔχεις ἕλκος, καὶ εἰ μὴ εὖε- 
“φήσειδ; κινδυνεύσεις: διὸ καὶ ἐν τῇ ΠΕΟρ τε τιπῆ, ποτὲ 

χωλιχῆς. διαϑέσεως ἀπὸ φλέγματος γενομένης, οὐκ ἤδυ- 

γάμεϑα τῇ ὄντως χρήσασϑαι ϑεραπείῳ τῇ διὰ τῶν ἐναν- 
πίων, τῇ διὰ -καστορίου δηλονότε. χαὶ πηγανίγου" μᾶλλον 

γὰρ παρωξύνετο. διὰ γοῦν. τὸ κατεπεῖγον τῆς ὀδύνης τῇ 
παραμυϑίῳ ἐχρησάμεϑα τῇ διὰ τοῦ ὀπίον γναρκοῦντες.. 
καὲ ἀπατῶντες τὸ πράγιον. τοῦτο οὖν ἐνταῦϑα. λέγει; ὅτι, 
ταῦτα ποίησον; ἵνα ϑεραπεύσῃξ. τὸ, οὕς. εἰ δὲ μὴ δυνῆ-. 

3) τοὺς ἴοσο χαὶ Α'., 



ΐ τον 1850. 

Ξῇς; ἀλλὰ κατεπείγει ἡ “ὕλη καὶ ἤ ὅδύνη, τότε γάρκωσον 
καὶ ἀπάτησον, οὐ τῷ κάμνοντι, ἀλλὰ τῇ ὀδύνη. - 

ἐα΄. Οὔρον γλῶσσα σημαίνει, γλῶσσαι ξηραὶ ̓χολώδεις, 

᾿χὸ δὲ χολῶδες ἀπὸ τείονος ". ἐρυϑραὶ᾿ δὲ ἀφ᾽ αἵματος, 

μέλαιναι δὲ ἀπὸ μελαίνης χολῆς," αὖαι δὲ ἀπὸ ΤΡ ΟΣ 

. χαὶ. ̓μητρῴου. ἐϊορίου,. λευκαὶ δὲ ἀπὸ φλέγματος. --- 

. Σημειώσεις τινὰς. ϑέλει.. παραδοῦναι,. χαΐ τινὲς μέν 
φασιν ὅτε ὥσπερ τὸ. οὖρον δηλοῖ τὰ κατὰ τὸ σῶμα, οὕτω 

᾿ χαὶ. ἥ γλῶσσα. ἢ οὐχ ὁρῶμεν ὅτι ἐν- τοῖς χαυσώδεσε πυ-᾿ 
φέτοῖς μϑλαίνεται:. τὸ δὲ ἀληϑὲς, φησὶν ὃ Τ' αληνὸς,. ὅτε 
παρὰ. πολλοῖς ὀρὸς. οἱ χυμοὶ καλοῦνται, καὶ κατὰ προσϑή- 
κὴν τοῦ. ν, οὖρον. λέγε . οὖν" Ἱπποκράτης ὃ ὅτε τὸ χρῶμα. τῆς 
γλώττης δύναται - ἐνδείξασϑαι,. ποῖός. ἔστιν ἐν τῷ. σώματι 

: χυμός. εἶ, γδ8 λευκὴ; ἀπὸ φλέγματος, γίνεται" εἰ δὲ, ἐρυ- 
ϑρὰ, ἀπὸ αἵματος" εἰ μέλαινα, ἀπὸ αὐ να, ΕΚ ΟΣ ἢ 
ἀπὸ ἐξυπεροπτήσεως. ξανϑῆς χολῆς". εἰ, δὲ χλωρὰ ». ἀπὸ 
χολῆς. εἴωϑε δὲ “Ἱπποχράτης καὲ ὠχρὰν χκαὲ. ξανϑὴν ὃνο- 
μάξειν. τὴν χολὴν». πλήν» ϑστιν ἐν αὐτοῖς διαφορά. χελδίονα. 
γδρ ὑγρότητα τὸ: ξανϑὸν φέρει τοῦ" ὠχροῦ. καὶ ταῦτα: μὲν. 
τὰ χατὰ φύσιν χρώματα τῆς χόλῆς, τὸ δὲ λεκυϑῶδες.: ἢ ; 

ἰῶδες ὙΠΟ Σ φύσιν. εἶτα ὥς ες ᾿ἀπορήσαντος. : ὅλως. “γὰρ 
ἡ Χολὴ 2 σεόϑον γίγνεται, ὅτι ἔκ τῶν πιόνων. πίονα δὲ χα- 

λεῖ͵ τὰ γλυχέα. ταῦτα. μὲν οὖ» γενικά εἰσι. τῆς χολῆς. λοι-- 
σιν σπτοτὲ γίνονται αἱ γλῶσσαι, ὥσπερ "Ὁ κίσσηρις. τοῦτο 
ἀπὸ λιγνύος γίνεται, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ" πύρετοῦ; ἧ γλῶσσα 
τραχύγεται. καὶ ἄρα θαυμάζεις, εἰ τὰ περὶ τὸν᾿ στόμαχον 
τῶν χυμῶν χρώματα διαφαίνεται εἰς τὴν γλῶσσαν, ὥσπερ 
78 χαὶ τοὺς ἔν, τῇ μήτρᾳ πλεονάξοντας χυμοὺς δύναταί 

σοι ἐνδείξασϑαι. "ἢ γλῶσσα ὡς μὴ ἐσχεπασμένη, δέρματι, 
ὡς σπογγοειδὴς, καὶ εὐχερῶς ΩΤ ἄγωϑεν ὄντας τοὺς 

: 2). χυμούς. : 

εβ΄. Οὖρον ὁμόχροον βρώματι καὶ πόματι χαὶ τῶν κοὐρείϑευνς 

ποτοῦ χαὶ ὑγρότητος, σύντηξις. --- Ξ 

Περὶ χρώματος γῦν ὃ λόγος, ἔστι δὲ ἀσαφὴς, εἰ μὴ 

1) χισσίρες Οοἀά. “ριμηοκ. 9) ἀτμοὺς Δ. Ξ σ. 
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παραστῇ ἡμῖν ἢ περὶ χρίσεως. ἐχεῖ γοῦν εἴρηται" διάφορα 
χρώματα δέχεται τὸ οὖρον, ποτὲ καὶ ἐκ τῶν δοθέντων. 
μέλας γάρ ποτε ἐδόϑη οἶνος, καὶ μὴ κατεργασϑέντος 
αὐτοῦ. ὃν τῇ "γαστρὶ καὶ τῷ ἥπατι, εἵλκυσεν ὃ γεφρὸς, 
χαὶ μέλαν ἐξεκρίϑη τὸ οὖρον. ποτὲ οὗ διὰ τὰ πόματα, , 
ἀλλὰ διὰ τοὺς ἔνδοϑεν χυμοὺς, καὶ διὰ τοῦτο ἐν τοῖς πυ- 

θἑτοῖς σκεπτόμεϑα τὸ οὖρον, ὡς περίττωμα ὃν τῶν χυ- 
μῶν. καὶ τὸ μὲν λευκὸν φλέγματος λέγεται, “σημεῖον, τὸ δὲ 
ξανϑὸν χολῆς. ποτὲ δὲ τὸ χρῶμα τοῦ. οὔρου ἀμείβεται 
ἐκ τῆς συντήξεως τοῦ σώματος. πολλάκις γὰρ σάρκες. ἐν 
αὐτῷ ἐχφέρονται. ἔνϑεν εἰ μὲν χριμνῶδες εἴη τὸ οὖρον, 
λέγεται ἐκ τοῦ νεφροῦ, τὸ δὲ πεταλῶδες ἀπὸ τῶν οὐρη- 
τήρων, Τὸ δὲ πιτυρῶδες ἀπὸ τῆς κυστεώς. ταῦτα τοίνυν 
ἐνδείκνυται ἽἹπποκράτης.. καὶ ἐν ὑπερβατῷ δεῖ πάντα 
ἀναγνῶναι τὸν λόγον, δὲι οὖρον χενοῦται ὁμόχροον, ἢ τῇ 
συντήξει τοῦ σώματος, ἢ τῇ ὑγρότητι τοῦ πόματος » ἢ 
τοῖς ἔσωϑεν, γα εἴπτη τοὺς χυμούς. ᾿ 

εγ. Τλῶσσα ὁμόχρους τῇσι προτάσεσι, τῶν χυμῶν, διόπερ 
ταύτῃ γινώσκομεν τοὺς χυμοὺς, ἢν ἁλμυραὶ σάρκες ἔωσι, 
περισσώσιος σημξῖον. --- 

Ἔν τῷ μέσῳ εἴρηται ἐκεῖνο" λοιπὸν τοῦτο 1) προσα- 
χϑέσϑω ἄνω, ὅτε τὰ ̓ χφώματα τῆς γλώττης πολλὰ δηλοῖ" 
πρότασιν δὲ λέγει. τοῦτο; ὅτε ποτὲ ἀνηνέχϑη τι δὶ ἐμέτου 
ἢ διὰ βηχὸς, καὶ ἐκενώϑη διὰ τοῦ στόματος" πάντως 
ὑφιζάνει, τι περὶ τὴν. γλῶσσαν, καὶ ὅμοιον τοῦ κενωϑέντος 
χρώματος ποιεῖ τὸ ἀπομεῖναν δηλονότι ἂν τῇ γλώσσῆ. 
ταῦτα “μὲν οὖν τὰ περὶ τῶν ἐν γλώσσῃ χρωμάτων. ζητεῖ 
δὲ καὶ τὰς γευστὰς ποιότητας, δπειδὴ γευστικὸν ὄργανον 
ἢ γλῶσσα, καὶ 2) οἵῳ κατείληπται. χυμῷ τὸ πᾶν σῶμα, 
ἐ 2. καὶ αὐτή. τότε δὲ μᾶλλον διαφαίνεται, ἥ ἤ ποιότης, ὃτε 
ἄρξηται χινεῖσϑαι ὃ χυμὸς ἂν τῇ μασήσει, ἔνϑα οἵ ἐκτερεῶν-. 
τές, καὶ αὐτεὸ τὸ 8) μέλι πικρὸν νομίζουσι. καὶ ἐνταῦϑα πα- 
ραδίδωσι, ὅτε ἐάν τις ἐσθίῃ σάρκας καὶ ἁλμυρῶν τούτων 
αἰσθάνηται; ἁλμυρὸς χυμὸς πλεονάζεϊ" εἶπε δὲ Ἵπποκχρα- 

1) προσαχϑέστω ἵ,, 3) οἵων ἵ,. 3) μέλαν Οοδᾶ. πιεῖ, αὶ 
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τῆς 1) περισσώσιος, ἕνα  δηλώσῃ τὴν ἐπικράτειαν τοῖ 
χυμοῦ. 

ὃ. Ἤν τῶν μασϑῶν αἵ ϑηλαὶ κἀὶ τὸ ἐρυϑρὸν χολῶδες, 
πα τος τὸ ἄγγος. --- 

Ε Ε ζ » " Ξ Ἶ “Ὕποπτος εἶναν δοκεῖ οὗτος ὅ λόγος, ἐπειδὴ τὴν μή- 
τραν ἄγγος καλεῖ. λέγει δὲ τοῦτο, ὥσπερ ἢ γλῶσσα ἐν- 
δείχνυται ἀπὸ χρώματος τοὺς ἐν τῷ σώματι χυμοὺς, οὕτω 

᾿ - - Α- ’ 

χαὲ αἱ ϑηλαὶ τῶν μαζῶν περὶ τὴν μήτραν, διὰ τὴν πολ-- 
λὴν συγγένειαν. ἔνϑεν οἵ ἐρυϑροὶ πλεονεξίαν αἵματος, οἵ 

Ἁ Α ᾿ Α ς - ἝΆ »- ς 2 ς , 

δὲ ξαγϑοὶ χολὴν, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ὡς ἔχει ἢ μήτρα, 
οὕτω καὶ οἱ μαζοὶ, οὐχ ὡς οὗ μαζοὶ, οὕτω καὶ ἧ μήτρα, 

Ἴν εἰ μή Ἰδιόν τε πάϑος ἔχοιεν. αὐτοί. 

ιε΄. ᾿ἠνϑρώποισιν ἐν τοῖσιν ὠδὲ δύπος ὃ μὲν γλυκὺς ϑα- 
᾿γάσιμος, ὃ δὲ πικρὸς οὔ. --- 

ο Καὶ οὗτος ὄ λόγος ὑπονοϑεύεται" οὐ γὰρ πάντως ἄλη- 
ϑὴς, ἀλλ οὕτως αὐτὸν χρὴ διοικῆσαι, ὅτι πάντων συνανατ 
φανέντων τῶν ϑανασίμων σημείων, σὺν τοῖς ἄλλοις δυ- 

γαταί σοι͵ ἐπιμαρτυρῆσαν χαὶ ὃ κατὰ τὰ ὦτα δύπος" 
οὕτω γὰρ παχὺ περίττωμα ἐστι, τοῦ ἐγκεφάλου" ἔνϑεν, εἶ 
πρὸ πέψεως ξαχριϑείῃ, χαλετεόν" σημείωσαι γὰρ ὅτι οὐκ 
ἠδυνήϑη πέψαι δ ἐγκέφαλος, τελείως ὧν ψυχρός. τὸ δὲ 
γλυκὺ ἀπὸ ϑερμασίας γίνεται. δὶ οὖν γλυκὺς δύπος χενω- 

ϑῆ, σημείωσαι ὅτι εἰς ἐναντίαν διάϑεσιν ἦλϑεν ὃ ἐγπέ- 

φαλος, καὶ ἔστι χαλεπόν. ἀλλ᾽ ἄλλοι ἀποροῦσιν, δ ὃ 
γλυπὺς ϑανάσιμος διὰ τί μὴ καὶ ὃ πιχρός: τὸ γὰρ 7εῖ-- 

κρὸν ἐξ πλείονος γίνεται, ϑερμασίας; ἄλλα φασιν ὅτι, ὃ μὲν 
πικρὸς οὐκ ἔστι ϑανάσιμυς, ἐπειδὴ ὃ ὃν τῷ χατὰ φύσιν ὃ 
δύπος σπιχρός ἔστιν, ὡς οὖν κατὰ φύσιν ἐστὶν, οὐκ ἔστι 96- 
γάσιμος, ἐπειδὴ ἐ ἐν τῷ κατὰ φύσι». πῶς οὖν ἐν τῷ κατὰ φύ-. 
σι» πικρὸν τὸ τοῦ ἐγκεφάλου περίττωμα καὶ ϑερμόν: καὶ 
φασιν, ὅτι οὐκ ἀπὸ τῶν ἔσωϑεν κενοῦται τὸ πικρὸν, ἀλλ 
ἐπειδὴ διὰ στεγανοῦ μορίου παρέρχεται τοῦ ὠτὸς, σφῆ: 
γούμενον σήπεται, ϑερμαίνεται, καὶ πιπρότερον γίγνεται 

1) περὶ σόσιος Ὀοά. 
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ἐξ΄. τῆν ἀμείβειν δόντροφον ἐπὶ τοῖσδε μακχροῖσι νοσή- 
μδδι --  , ᾿ ΄ 

Πσαφὴς ὃ λόγος, δἰ “μὴ οὕτως σαφηνισϑείη, ὅτε ποτὲ. 

γίνεται χρόνιον νόσημα ἢ ἐπιλητετίκὸν ἢ τεταρταϊκὸν, καὶ 
συνοῖδεν ἢ τέχνη φλεβοτομίᾳ χρήσασϑαι. ἐχρήσατο, οὐ-- 

᾿ δὲν ὠφέλησε" λοιπὸν ἀναγκάζεται εἰπεῖν πρὸς ξαυτὴν, 
μᾶλλον τὰ βοηϑήματα ταῦτα τὸ χρέος ἔχουσιν ΠΣ 0: 
ὥσπερ πέτραν κχοιλαίνει δανὶς ὕδατος ἐνδελεχής. οὐ δεῖ 

γοῦν ἀλλάσσειν τὰ βοηϑήματα, Ἱπποκράτης εἶπε, πάντα 
κατὰ λόγον ποιέοντα, καὶ ἁπλῶς. οὐκοῦν μὴ ἀλλάξωμεν, 

ἀλλὰ τοῖς κύχλοις 1) χρησώμεϑα. κύχλους δὲ καλοῦσιν 
τὰς πολλὰς γενομένας περιόδους, φλεβοτομίας, καϑάρσεις, 
᾿τοπικὰ βοηϑήματα. ἐλήφϑησαν πάλιν καὶ πάλιν οὕτως, καὶ 
διὰ τοῦτο καλοῦνται κύκλοι. ἐχρησάμεϑα καὶ οὕτως καὶ οὐδὲν 
ὠφελήσαμιεν" τότε 2) ὀφείλεις ἐννοῆσαι, ὅτι μεῖζον τὸ νό-᾿ 
σημα περιεγένετο, καὶ ὃ ἀναπνεόμενος ἀὴρ ἐχράτυνε τὸ 
πάϑος, τότε ὀφείλεις ἀπὸ χώρας εἷς χώραν εἰς χατάστα-, 
σι; εἰς ἀέρας συμμεταβ βαλλομένους συμμεταβαλεῖν. τοῦτο 
οὖν ἐστι τὸ, ὀφείλεις ἀμείβειν τὴν γῆν σύντροφον, οὐκ ἐν 
ἦ ἐτέχϑης οὐδὲν γὰρ ἄτοπον, εἰ ἐν Βυζαντίῳ τινὰ τε- 
χϑῆναι, τῷ ἀέρι 38) .4λεξανδρείας τραφῆναι" καὶ τοῦτον 
ὀφείλεις. ἀμεῖψαι. τινὲς δὲ εἰς ὑπέρτερον ἀνάγουσι τὸν 

λόγον, ὅτι ἐὰν ταῦτα ποιοῦντος, μὴ προκόψη, τὸ νόσημα, 
μηδὲ ἐπιχειρήσῃς ἔτε θεραπείας, μήπως "ἐκ ϑεομηνία 
γνοσῇ», “καὶ σὺ αὐτὸν “ϑεραπεῦσαι ϑέλεις, παφοργίσῃς τὸ 

Θεῖον, ἀλλὰ ὁ ἄπαγε αὐτὸν εἰς τεμένη, εἷς ἱεροὺς τόπου; 
΄ ἔν οἷς δυνατόν ἐστι καταχαμφῳϑῆναι τὸ ϑεῖον. 

.« Τὰ ἀσϑενέστερα σώματα ὀλίγῳ χρόνῳ βιοτὴν ἔχει, -- 

Πολλοὶ γράφουσι σῖτα; φασὶ γὰρ ὅτι εἰσὶν ἰσχυρὰ καὶ 
ἀσϑενῇ βοώματα, καὶ ἰσχυρὰ μὲν καλοῦσι τὰ τρόφιμα, ὡς" 
ὄρχεις. ἀλεκτρυόνων, ἀσϑενῆ δὲ τὰ μὴ τρέφοντα, ὡς λά-᾿ 
ζανα καὶ ὄσπρια. καῖ φησιν ὅτε τὰ πάνυ τρέφοντα τὸ 
ἡμέτερον σῶμα πλείονα χρόνον ἐν τῷ. σώματι, ζῶσι: σο-- 
λὺν γὰρ καιρὸν μένουσι" τα δὲ δαϑοιῆς ὡς μὴ τρέφοντα; 

1) χρησόμεϑα 1,. 2). ὀφείλης, 1. 3) ᾿Αλεξάνδρου 1,. 
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ταχὺ ἐκκρίνεται, χαὶ ὀλίγον χρόνον ζῇ ἕν ἡμῖν. χαλῶς ὃ Ὁ 

Ταληνὸς ὅτι ̓ 'κακόζηλός ἐστιν ἥ ἐξήγησις τῷ εἰπεῖν ζῇν ἢ 

μὴ ζῇν σίτία᾽ ἀλλ᾽ ἔδει γράψαι σώματα, ὅτι τὰ ἀσϑενῆ 
“σώματα ὀλίγον χρόνον ζῇ, τὰ δὲ ἰσχυρὰ πολὺν, ἐπειδὴ 

αἱ ἐῤῥωμέναι δυνάμεις ἀντέχουσι. καὶ ταῦτα ὅσον ἐπὶ τῇ 
τέχνη. οὐχ ἀγνοοῦμεν δὲ Ὧ» ὑπερτέραν δύναμιν δὲ ἣν 
πολλάκις ταύτῃ τὰ τῆς τέχνης. τεύδεται" ἐν γὰρ λιμῷ 
γιγαντιαῖα σώματα ἀπέϑανον, τὰ δὲ ἀσϑενῆ περιεγένοντο. 
διὰ τοῦτο ἡ τοῦ “δημιουργοῦ δύναμις. 

“η΄. Κεδμάτων τὰς ἐπὶ τοῖσιν ὠσὶν ὄτεισϑεν φλέβας σχάζειν.---- 

- Πᾶς αὗτος δι.λόγος ψευδής. κέδια γάρ ἔστι διάϑεσίς 

τις περὶ τὴν λαγόνα, ἢ φλεγμονὴ ἢ δευματικὴ διάϑεσις. 

φησὶν οὖν ὅτι καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ διαϑέσει τέμνων τὰς 
ὄπισϑεν φλέβας, ὠφελήσεις. καὶ ποία συγγένεια τῆς λα- 
γόνος χαὶ τῶν ὦτων, καὶ ταῦτα τῶν ἐκεῖ ἀγγείων λεπτῶν 

ὄντων, καὶ τριχοειδῶν. καὶ μηδὲν ἀξίθλργον κενῶσαι. δυ- 
ψαμένων; ᾿ 

ιϑ΄. “αγνείη τῶν ἀπὸ φλέγματος. νούσων ὠφέλιμος. --- 
Ἔν τούτῳ μὲν τῷ τμήματι ὃ Ἱπποκράτης. ἤρξατο ἀπὸ 

φυσικῶν παραγγελμάτων, προέκοινε δὲ εἰς διαγνωστικούς. 
νῦν οὖν ὃ λόγος διαγνωστικὸς ἢ μᾶλλον ϑεραπευτικός. 

᾿αγνείας γὰρ μέμνηται, τῶν καλουμένων ἀφροδισίων. 
πέχρηται γὰρ. αὐτοῖς ποτε, εἰ καὶ Ἐπικούρῳ οὐ δοκεῖ, 
ἡμεῖς δὲ αὐτοῖς κεχρήμεϑα. τάχα εἰ καὶ ξχεῖνος μὴ δεχό- 
μενος, ἀλλ ἡμεῖς γε δεχόμενοι, ἀληϑεύομεν" “ἔχεῖνος μὲν 
γὰρ ὡς φυσικὸς φιλόσοφος, οὗκ ἤϑελε τὴν, ψυχὴν εἰς 
δύπον τοῦ σώματος κατενεχϑῆναι, ἡμεῖς δὲ ὡς ἰατροὶ, ἐπειδὴ 
τότε ὑγείαν ἐποιήσαμεν διὰ τῶν ἀφροδισίων, χκεχρήμεϑα 
αὐτοῖς. ἀλλ ὀφείλομεν ξητεῖν. ποίαν ποιότητα ἐντεϑέασι 
τὰ ἀφροδίσια. πάντες οὖν ἐξ ἑνὸς στόματος ἀπεφήναντο, 
ὅτι ξηραίνουσι. στέρμα γὰρ τότε ἐκκρίνεται, οὔ ἣ κένω- 
σις τότε ξηρότητα ποιεῖ. περὶ δὲ τῆς ξτέρας ἀντιϑέσξως 

οὗ μὲν εἶπον ὅτι ϑερμαίνουσιν, οἵ δὲ υύχουσι.  καὲ οἱ 

λέγοντες ὅτε ταδε ϑερμαίνουσι, τάδε φασὶν, ὅτι χύσις 
1) ποτὲ γίνεται, ὄγκος εὑρέϑη ἕν τῶ προσώπῳ, καὶ πολ- 
------- τ------- τοῦς 

1) τοτὲ ἃ. ἀπ Ὅ. 
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λάκις, ἀναστόμωσις ἀγγείου ἁπαντᾷ τῇ ϑερμασίᾳ., οἱ δὲ 
λέγοντες ὅτε ψύχουσι, φασὶν ὅτι σὺν τῷ σπέρματι. καὶ 
ζωτικὸν πνεῦμα 1) κελούμενον ψύξις ἘΡΡΉΘΗ, "αλῶς 
δὲ ὃ Γ' αληνὸς, ὃτε ἀμφότερα δεξόμεϑα; ϑερμαίνουσι 7 γὰρ 
χατὰ ποιότητα, ψύχουσι δὲ κατ οὐσίαν. λέγει οὖν Ἵππο- 
κράτης, ὅτε ἐάν ἔστι πολὺ φλέγμα ἐν τῷ σώματι, δεῖ 
ποιεῖν ϑεραπείαν. χαὶ διὰ λαγνείης. ἡ γὰρ ϑερμασία 
ἔχβίνη δύναται χύσαι καὶ ἐξενεγκεῖν τὸ φλέγμα. φλέγμα 

δὲ λέγει οὗ τὴν φλόγωσιν, ἀλλὰ τὸν ψύυχρον καὶ ὑγρὸν 
χυμόν. τὰ γοῦν ἐκ τούτου νοσήματα δύνανται παῦσαι τὰ 
ἀφροδίσια. ἀλλὰ τοῦτο λέγει ὃ “Ἱπποκράτης ὅτι ἐν τοῖς ᾿ 
νοσήμασι τοῖς ἀπὸ φλέγματος παραλαμβάνεται. οὗ γὰρ 
δήπου ἐπὲ τῇ ταραχῇ καὶ τῷ κινδύνῳ εἶχε παραλαβεῖν 
τὰ ἀφροδίσια. ἀλλὰ πολλάκις. ἐστὲ τὸ σῶμα δοκοῦν ἔχειν 

ὑγείαν : φλέγμα δὲ αὐτῷ γεϑησαύρισται, καὶ κίνδυνος 
ἀνάψαι νόσημα" τότε οὖν προφυλαττόμενος τὰς μελλού- 

σας γενέσϑαι νόσους, ἀφροδίσια προσέταξεν. ὠφέλιμον γάρ. 

΄, Θερμοκοιλίοισιν ἰσχυρὰ ἢ βρωτὰ ἢ ποτὰ ταρακτικαά. --- 

Σαφὴς οὗτος ὃ. λόγος. ϑερμοκοιλίας γὰρ μέμνηται... 
ὡς εἴρηται γὰρ, ϑερμὸν λέγει. λέγεταϊ γὰρ καὶ αὐτὴ ἧ 
ποιότης, χαὲ τὸ ϑερμαινόμενον͵ σῶμα, χαὶ τοῦτο καὶ 
οὐσίαν, ἢ “κατὰ ποιότητα. νῦν οὖν λέγει περὲ μορίου 
τεϑερμασμένου κατὰ ποιότητα. ϑερμοτέραν γὰρ ὑποτίϑεται 

τὴν κοιλίαν, τὴν δι λύτο; ταύτῃ οὖν τῇ γαστρὶ τὰ 
ἰσχυρὰ βρώματα ἐπιβουλεύει. ἰσχυρὰ δὲ λέγει τὰ ἔχοντα : 
βαρεῖαν ὀσμὴν ́ 9 οἷον ὅσα ἔχουσι σκορόδων ᾿ κρομμύων, 

πράσων. ταῦτα γὰρ ἐπιβουλεύει τῇ ϑερμῇ γαστρὶ; καὶ οὐ 

διὰ τὴν ὀσμὴν, ἀλλ ὅτι ὅσα ἔχουσι βαρεῖαν ὀσμὴν, ταῦτα 
καὶ ϑερμά εἰσιν. εἰ δώσεις οὖν ϑερμῇ γαστρὶ βρώματα; 

ἐπὶ πυρὶ πῦρ ἀνάπτεις, ἔνϑεν καταβάλλεται καὶ κλονεῖται ἧ 
δύναμις. διὸ ταρακτιπκὰ ταῦτα ἐκάλεσε τῆς δυνάμεως. εἶ 

γὰρ τὰ ϑερμὰ καταβάλλοντα τὴν δύναμιν οὐ πέττεται, 

λοιπὸν διαφϑεϊρόμενα ἐκταράσσει τὴν γαστέρα, καὶ διάῤ- 

δοιαν ποιεῖ. 

κα΄. ἹΠελαίγης χολῆς ἐς ὅμοιον αἱμοῤῥοΐδος. --- 

1) χαλούμενον 1... 3) Αρυὰ ΟΥάδβιπ ρᾶμοα ἀδδαηί, 
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᾿Ασαφὴς πάνυ ὃ λόγος. τοῦτο ἐνδείκνυται, ὅτι σεοτὲ 
μέλαινα χολὴ πλεονάζει. μέλαιναν. δὲ χολὴν καλεῖ τὸν 

: μελαγχολικὸν χυμὸν. εἶ “οὖν τοῦτον μὴ δυνηϑῆς ἔχμιο- 

χλεῦσαι, ποίησον αἱμοῤῥοΐδας. διὰ τούτων γὰρ εἴωϑε τὸ 
παχύτερον καὶ μελαγχολικώσερον. κενοῦσϑαι. δ᾽ λόγος οὖν 
ἐχληπτικός ἐστι τῇ προϑέσει; τὰ ἀπὸ. κιελαίνης χολῆς νο- 

σήματα. ἐὰν οὖν ϑελήσῃς τὸ σῶμα εἰς τὸ ὅμοιον ἄγειν 
τουτέστιν. εἰς τὸ κατὰ φύσιν καὶ σύμμετρον αὐτῷ, αἱμοῤ- 
ῥοΐδας ϑεράπευσον, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, τοῦτο 1) λέγει ὅτε 

τὰ ἀπὸ μελαίνης χολῆς κάμνοντα σώματα εἰς τὸ ὅμοιον 
ἄγων, τῇ αἱμοῤῥοΐδι ϑεράπευσον. Ξ 

χβ΄, Τὰς ἐπαυξέας νόσους μίξις ψηχο ΣΎ ΣΙΣ τὰς. κάτω 
᾿ κοιλίας. σκληρύνει. --- 

᾿Ἐπαυξέας. γόσους λέγει ὃ Ἱπποκράτης τὴν γενομένην 
ἐν τοῖς αὐξανομένοις παιδίοις ἐπιληψίαν. αὕτη οὖν εἰ μὲν 
ἀκμάξουσι 7 1656) ,ἀϑεράπευτος" εἰ δὲ παιθίοις, ϑέρα- : 
πεύδται. ἔρχεται οὖν ἧ ἀχμαστικὴ ἦλι ὑχία, καὶ τὸ ἀπὸ ταύ- 
τὴς ϑερμὸν. διαλύει τὸ υυχρὸν τοῦ φλέ Ὁ ΜαΤΟΣ “πρὸς δὲ 

τούτοις, τῆς ἀχμαστικῆς ἐλθούσης ἡλικέας, χαὲ πουσομένης 
᾿τῇῆς αὐξητικῆς, τὸ πλεονάζον φλέγμα ὃ ἄρχεται. ἐχχρίνεσθϑαι καὲ 

διὰ τῆς μέξϑως δύναται διαλυϑῆνγαι ὃ Ὁ «νυχρὸς ἐκεῖνος χυμὸς, 

"αὶ ψύχεται. ψύχεσθαν, δὲ λέ ἔγει. δ᾽ Ἱπποκράτης τὸ ἀπιόλ- 

λυσϑαι, τὸ ἀναιρεῖσϑαι. ἐπειδὴ γὰρ οἶδεν, ὡς τὴν ἡμετέραν 

φύσι» καὶ ἢ ϑερμασία καὶ ἢ ψύξις ἐπιβουλεύει; ᾷλλον δὲ 
ἢ ψύξις" ἔνϑερμος γάρ ἐστιν ἦ ἡμετέρα φύσις" διὰ τοῦτο 

ὃ Ἱπποκράτης “τὴν ἀναίρεσιν ἐπὶ παντὸς πράγματος ψύξιν 
παλεῖ. οὕτως. οὖν παὶ ξνταῦϑα εἶπεν, ὅτι ἢ ̓μέξις τὸ φλέγ- ᾿ 

μα ψύχει, οὐχ᾽ ὅτι ψυχρὸν. ποιεῖ" οὕτω. γὰρ ηὔξανε, τὴν 
ἜΤ ΕΣ ὅλλ' ὅτε: διαλύει "αἱ πεείνει τὸν χορόν. Χοιστὸν 

ἑξῆς ἀσαφὲς; ὅτε. ἢ μρύξις, ξὰ- κατὰ κοιλίην σκληρύνει, 

τρουτέξστὲ ᾿σχληρστέραν" εθ εξ τὴν" Ὑόπρου" ἢ “γὰρ «ψξὲς 
7ευκνοῖ, δὴν" ἐειξανγεχὰν. " ἔνθεν" ἘΕΙΟΉ 61: δι δ᾽ “χοιλέαξ. 2) ΧΞΕ- 

“μῶνοξ: ἀπποκευλεισμένη, ἔσω ἢ ϑερμασία, ἀνιμᾶται "τὴν 
ὑγρότητα τῆς όπρου, ὐδορὲ ̓ δυλη νεσαΥ» αὖ ΤῊ πδεξῖ." ΕΝ 
ὅτε Ἢ ἀμύξιξ᾽ εἰσερχομένη". Ζαρὰ: Ἑὰ ἐν: βάϑει Ῥῤριαν: θεὰ 

1) λέγειν 1... 2) γος αν τοτεβ, Φ: ........: 

ἜΕΕ- :Ξ 19 
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--- ἼΞ , - , : νι» τὴν κα λέ δὲ 4 τ ήτο τῆς ἀναπνοῆς πλήττει τὰ ἔντερα, πλέον δὲ τὸν μῦν. τὸν 
τ, ἐς Ξ πῇ τ τῇς ᾽ “ πεν 

ὃν τῷ ἀπευϑυσμένῳ " ἐκεῖνος. “γὰρ ἐκ’ τῆς ψύξεως πυκνού- 
μένος, οὐκ ἐνδίδωσι ΤΠ κόπρῳ ΤΟ ΘΟ Ἴνοα, » καὶ ξἐχείνη μέ- 

γουσὰ σκληρύνεται" ἢ ὅτι, ὡς εἴρηται ὅ βοῤῥᾶς σχληθύνει 
“τὴν κοιλίαν" τῇ γὰρ «ψύξει συνάγων τὰ μόρια, ἐχστυρηνίξει, 
τὴν ὑγρότητα; ἔνϑεν. σχληροτέρα ἀπὸ τῆς ἡ: γίνεται 

ἧ κόπρος. πὰ Ὑσει ) 

37. Ἐλλέβορον πιόντα ϑᾶσσον καθαίρειν ἣν ἐϑέλης, λού- 
εἰν ἢ φαγέειν. --- 
ΝῊ 4 ς λ ’, : ΕΝ Ὶ γὸ " Ρ Α ᾽ ' 
Σαφὴς ὃ λόγος. γενιπὸν τὸ παράδειγμα" τὰ σώματα 

’ ΒΡ. - μ᾿ ν 32 

1) χρη". εὔροιαν δὲ ποιοῦμεν, χαὶ τὸ περιέχον εὐρύνοντες, 
καὶ τὸ περιεχόμενον λετετύνοντες. εἰ δὲ τοῦτο ἐπὲ παντὸς 

καϑαρσίου, μᾶλλον δεῖ αὐτὸ ποιῆσαι ἐπὶ τοῦ ἐλλεβόρου, 
ΒΕ -» 2 σηλιχαύτην τἔχοντος κακίαν. πῶς δὲ γένοιτο ἢ εὔροια; 

37 , ν᾿ τς ᾿ " . 2) , ᾿ 
ξσωϑεν τὲ καὶ ξξωϑεν. τῶν μὲν ἔσωϑεν παράδειγμα τρο- 

φαὶ;, τῶν δὲ ἔξωϑεν «βαλανεῖα. ταύτην͵ οὖν τὴν προφυλα- 

χὴν ἐνδεικνύμενος ὁ “Ἱπποκράτης, εἶπε πιόντα. “αἱ 
325 , 

ἑτέρα φαίνεται ἢ ἐξήγησις ὅτι ποτὲ δοῦναι ἐλλέβορον εἶ 
’ φύχοι περὶ μεσημβρίαν , ἀλλὰ πρὸ τῆς δύσεως περὶ ὥραν' 

δευτέραν ἐπὲ τρίτην ἐπιτάσσω βαλανεῖον, ὥσπερ παὲ ἐπὶ 
τῶν -φλεβοτομουμένων. “πολλάκις γαρ καὶ πρὸ τῆς φλεβοτο- 
μίας λούομεν, ἕνα χυϑῇ ἢ: ὕλη, καὶ εὐρυνϑῶσι τὰ ἀγγεῖα. 
τοῦτο καὶ ἐτεὶ τοῦ δλλεβόρου. πρὸ γὰρ τῆς δόσεως 2) ἡμερῶν : 

δέκα, ἢ πεντεκαίδεκα. “παράσχωμεν. ὀξύμελε 'χαὶ τροφὰς 
“δυναμένας λεπεῦναι" ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ἡμέρᾳ. ἐν ἦ μέλλομεν 

-Ὁ 7, , ; ΄ ᾿ δοῦναι καϑάρσιον, ᾿“λούομεν ἅνα μόνον χύσωμεν τὸν χυμὸν, 
δὲ ὑποπτεύσομεν ὅτι: ἐξαίφνης ἐπαχύνθη. εἶτα μετὰ τὴν 

δόσιν φοβοῦμαι, μήπως. μετὰ τὴν κίνησιν καὲ τὴν. χένω-. 
σιν. τοῦ χυμοῦ. τροπῇ ὁ ἐλλέβορος. χκαϊὰ τῆς. οὐσίας τῆς 
γαστρὸς, ἢ “καὶ εὐαίσθητος ὧν ὃ στόμαχος, λό) γῷ σγοθανΓ 
μοῦ Έ λειποϑυμῆσαι, παρέχομεν τροφὴν τὴν. 
ϑυχαμένην ᾿μαχέσασϑαι" “πρὸς τὴν. κακίαν. τοῦ. φαρμάκου. 
ταῦτα. δὲ οὐ δεόντως τροφὴν. παρέχομεη, ἀλλ᾽. ἐν ὀνόμοτι 
τροφὴν, τὴν φάρμακον ποιοῦσαν, ἤτοι. ϑριδακίνην». πητιτ 
σάνην;.. καὶ οὐδὲ. ̓ταύτην πολλὴν, ᾿φοβοὐμξνοι ἡλστοῖς κατ 

΄ 

Ὁ) θαι. χαϑαΐρειν, 7 ΒοΗ. οἴη; διὰ, τον ὁ 

Ν 

πὴ 



πρψΠΠέἐΠ ΠΡ τῇ 
ταλύσωμεν τὴν. δύναμιν͵ τοῦ φαρμάκου, καὶ κερωϑῇ ἄνο- 

“γήτως. ἔνϑεν ΟΣ μεταγενέστεροι εὐχράτῳ πέχρηνται μόνῳ. 

ἀμφοτέρας οὖν ὃ Ἱπποχράτης τὰς 1) ἐξηγήσεις, διὰ μὲν 
φτοῦ εἰπεῖν τειόντὰ, ὅτι μετὰ τὴν πόσιν δεῖ τρέφειν, ὁεὰ 
δὲ τοῦ φαγεῖν καὶ λούειν, τὴν προφυλακήν. 2) ἦ γὰρ : 

ποιότης τῆς λέξεως πλῆϑος ἐνδείκνυται. πολλὴν δὲ τρο- 

φὴν οὐκ ἂν παρεῖχεν “Ἱπποχράτης 8) ἐν τῷ Ρω 

᾿ ἀλλὰ πρὸ τοῦ ἐλλεβόρου... 
. 

χὃ΄. Τὸ αἷμα ἐν ὕπνῳ μᾶλλον εἴσω φεύγει. --- 

Εἴρηται οὗτος ὃ “λόγος ἄγω, ὅτι ἐγρήγορσις ϑερμό- 
τέρα τὰ ἔξω; τὰ δὲ ἔσω ψυχρότερα᾽ χαϑευδόντων δὲ, τὰ 
ξναντία. ἐν γὰρ τῷ ὕπνῳ εἴσω ῥέπει τὸ αἷμα. ἔνϑεν καὲ 
περιβλημάτων δεόμεϑα;, ὡς͵ ψύξεως οὔσης ἐν -τῇ ἐπιφα- 
γνδίᾳ. οὐκ ἔστε δὲ ἄπορον, πῶς ἄνω εἶπε τὴν ἔμφυτον 
ϑερμασίαν, καὶ ἐνταῦϑα εἶπεν αἷμα. ὃ γὰρ τοῦ ξνὸς ΡΞ 
μονεύων χαὶ ϑατέρου μέμνηται. 

«Ρῖγος, ἀπὸ τῆς ἄνω χοιλίης,' πῦρ δὲ ἀπὸ τῶν κάτω 
Ἐπ ον. -- 

΄᾿ ΞΞ - 1 Ξ ς ᾽ »" Ὁ » :: 
Τέως δεῖ εἰδέναι, ὅτε ὃ λόγος τῶν ἐπὶ πολὺ ἐστιν, 

᾿ ὡς μαρτυρεῖ τὸ μᾶλλον. λέγει δὲ ὅτι τὸ ῥῖγος ἄρχεται 
ἀπὸ τῆς ἄνω κοιλίας Σ ὅ δὲ 7 πυρετὸς ᾿ἀπὸ Τῆς. κάτω. ἄνω 

δὲ λέγει κοιλίαν τὸν στόμαχον, κάτω δὲ τὰ“ ἔντερα, οὐχ. 

ὥς τινές φασιν, ἄνω μὲν κοιλίαν τὸν ϑώρακα, κάτω δὲ 
τ ᾿ Ε ὍΝ 2) 4 τον ΕΝ ΕΥ̓ ἘΞ ΞΞῇ Ὡς ᾿ 

70} γαστέρα, ἢ “γώ, μὲν κοιλίαν τὸν ἐγκέφολον, κάτω δὲ 
Ν μ . ΝΥ ᾽ ἥ Ὡ ᾿Σ Ρ“ 5, 

τὸν -ϑώρακα, ἀλλὰ. τὸν 72}. φησι καὶ -τὰ ἕγσερα.-. ἕχ 

γὰρ τοῦ στομάχου ἄρχεται τὸ ὀίγο6. καὶ οὐκ ἔστιν ἄπο- 
“Ὅν. εἶπεν ἄνω, τὸ δῖγος ἐξ ὁ ὀσφύος ἄρχεσϑαι. γῦν οὖν τὸ 

ὀῖγος ἀττὸ τοῦ στομάχου. ἄνω γὰρ ἐμπρόσϑια ὑπισϑίοις᾽ 

σπαρέβ βαλε, νῦν. δ᾽ ὀπίσϑια ἐμπροσϑίοις, καί φησιν; ὅτε 

οἰδα μὲν καὶ ἀπὸ στομάχου καὶ τῶν ἐντέρων ἄρχεσθαι 
«ὦ Ὁ Ὑ 53: ἃ ἜΣ , Ὃ 3 ΕΑΓ ΤᾺ γ 
ᾧϊγος, μᾶλλον δὲ ἀπὸ τοῦ στομάχου, ὅτι εἰ ἀπὸ ἐντέρων 

᾽ ἈΠῸ ἢ ὩὉΞ- 33:5. .Ἃἢἃ Ψ 7 γ...53: Ἂ - 
γένηταν τὸ ῥῖγος, ἀπὸ ψψύυξεως δηλονότι, ταύτης δὲ τῆς 

1) ΠΙρροογαιῖς νορᾶ βυβεῖϊρίαηῖ 6. 2) ἘΓΡῬΘῪ ἩΠΗΣ βουτηος 

δηλ 48 }1{2590. πῸ ἢ ΠΏ} 60; ᾿ηάϊοαίηΣ Ο. 8) ἐν -- ἐλλεβόρου 
οχη. Ὁ. 
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ψύξεως τὸ «Ψυχρὸν σνναισϑάνεσθαι" ψυχρότερος δὲ ὁ 
᾿στόμοχος, ὡς γευρωδέοτερος᾽ διὸ καὶ τοῦ ῥίγους αἰσϑά.- 

γεσϑαι, ὡς εὐαίσθητος μάλιστα. τὰ δὲ ἐγτέρα Τὴ» κό- 

σερον δέχονται, ἔνϑα εἴωϑε γίνεσθαι σῆιψες καὶ ϑερμασία. 

εἴπτοτε οὖν γένηται σῆψις σιτίων εἰς τὴν παρακειμένην 
γαστέρα ἢ χυμῶν εἰς τὸ πλησιάζον, παρ᾽ εὐϑὺ ἐκεῖνα συ- 
ναϊσϑάνονται, χαὶ διὰ τοῦτο ἐκεῖθεν ἀνάπτεται ὡς ἐπι- 

τοπλεῖστον ὃ πυρετός. 

᾿ ᾿ Ξ ὯΝ τ.» «ΡΣ 

"ς΄, Ἐπισπασμὸς ἣν πνεύμων ξηρὸς ἢ χαῦμα ὑπέρινο» ; ( ' 
ἐσχναίνει ὕπνος πουλὺς. -- 

Ἐπισπασμοῦ νῦν μέμνηται. ἐπισπασμὸν δὲ νῦν χαλεξ, 
τὴν ἀναπνοὴν καὶ μάλιστα τὴν εἰσπνοὴν διὰ τὸ ἐπισπᾷ- 

7 2. λέ ᾿Ξ 3 2 , [τ 2 σας ᾿ 
σϑαι ἀέρα. λέγει οὖν ὁ ᾿ἱπιτοχράτης ὃτι εἴ τινε ἐξαίφνης 

ἦ ἘΠΕ Ἐ 5, : 
πυπνοτέρα γένηται ἧ, ἀναπνοὴ, πάντως ϑερμασία 1) ξι(- 
φωλεύει ἐν τοῖς ϑωρακιχοῖς καὶ ξηραίνει. πάντα. δὲ τὰ 

ϑωρακικὰ ϑέλων ἐνδείξασθαι, ἐμν ἡμόνευσε τενεύμονος, οὐ 
΄ς , ς ς ζ μάτην. εἰ γὰρ ὃ πνεύμων ὃ. φύσει ὑγρὸς ξηρότητος συνή- 

ἢ ΝΥ Σ Ἔυξος ᾿ Ζ. [ - , Ἂ 

σϑετο, τι χρὴ προὐδοχῆσαε τὰ ξηρότερα τῶν μορίων; 
« Ν ο; ’ (. - 

ὑπέρινον ἰσχναίΐίνει ὕπνος πολύς. ὑπέρινον. χαλεῖ΄. 

τὸ κατεξηρασμένον χαὶ 2) κενωμένον σῶμα, ὅπερ ὕπνος 
2) -- ΞΟ ΚΕ 3 Κις. 23ὴ12 "ς γ "οὖ 
εἴωϑεν ὑγραίνειν. πλὴν οὐχ ὃ ὕπνος, ἀλλ᾽ ἢ ἔν τῷ ὕπνῳ 

τ Ζ “6 , - 

πέψις ἐξ αἵματος, καὶ τρεφόμενον ἕκαστον τῶν μορίων 
Ξ ς 7 , » 
ΠΣ ὑγραίνει δὲ πότε; ὅτε μέτὰ τροφὴν δοθῆ, 
να ἢ ϑερμασία ἀσχοληϑῇ περὶ τὴν πέψιν τῶν “σιτίων. 

ἐξ δὲ ἐν κεκωμένῳ καὶ κατεξηρασμένῳ σώματι ὃ ὕπνος ; 
εἴωϑεν ὑγραΐνειν, ἐποτάξομεν ὕπνον" τότϑ ἢ ϑερμασία μἢ. 

. , ς , 

ιεὑρίόκουσα, ὑχρότηεα, κατ᾿ αὐτῆς τῆς χρηστῆς τρέπεται 
καὶ τότε ξηραίνει. καὶ εὑρίσκεται ὃ ὕπνος χατὰ συμιβεβη- 

“χοὸς ξηράνας, καὶ μάλιστα δἰ εἴη πολύς. εἰ γὰρ ἔξω ἐξή- 

θανται τὸ σῶμα, πάντως ἔχϑι τινὰ ἐκμάδα. ταύτην οὖν ὅ 
μακρὸς ὕπνος δαπτανᾷ, ὃ δὲ πολὺ ὺς τὴν χρηστήν. 

Ψυχρότατον βρῶμα φακοὶ, κέγχροι, κολοκύντη. --- 

Οὐ δεμιῶς ἐξηγήσεως δέεταε ὁ λόγος, τοῦτο δὲ μόνον. 
δεῖ. εἰπεῖν, ὅτε ἴσως οὐκ ἡγοιβολοχήσατο ἐνταῦθα Ἵππο- 

ἢ) ξμρωνεύει Ἶ,.. 2) Οἰπίςεα τϑααρ]ςδιΐοπδ. 
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κράτης, ψυχρότατον ἸῸΝ εἰχεὼν. τὴν φακήν.. ἤρκει. γὰρ. 

εἰπεῖν. ψυχράν. ἢ δὲ φαπῆ. ἐναντίαν 768 τὴν" "ποιότητα, 
ὥσπερ. καὶ ἄλλα πολλὰ, ἐκ. φύσεως κατὰ διάφορα μέρη. ᾿ 
διαφόρους ἔχοντα, κράσεις; ὥσπερ, τὸ κίτρον" ϑεομῆὴν. γὰρ 
ἔχει πρασίν.. εἰς τὸ ἔξω μέρος, ὃ χαὲ ϑερμότερόν᾽ ἔστε, 

ψυχρὸν δὲ αὐτοῦ τὸ ὀξῶδες. οὕτω δὴ καὶ ἡ κέγχρος » ξη- 
φαΐνει μὲν ἣ σκληρὰ, ὑγραίνει δὲ ἢ ἁπαλή" οὕτω" καὶ ἢ 
φαχὴ χαὲ ϑερμαίνει χαὶ ψύχει" ἔνθεν χαὶ συστέλλει τὴν. 

γαστέρα, ὡς ψυχρὰ, καὶ ὑπάγει; ὡς ϑερμή. ἀλλ. ἂν μὲν 

τῷ λεπύρῳ τὴν ϑέρμην. ἔχει,. ἐν δὲ τῇ οὐσίᾳ τὴν. ρος 
σαττ 

κη΄, Ἕλκεα 1) ἐχϑύουσιν, ἣν. ἀκάϑαρτος. ξὼν πονήσῆ.. -- 

᾿ἅλλον τινὰ λόγον γυνὶ ἐχτίϑεται, καὶ κελεύει σοι μη- 

δέποτε περιττωμοϊξικὸν σῶμα γυμνᾶξζειίν, μήποτε ἐξ ἔπεΐ- 
γῆς τῆς κιγήσεως ἐπὲ τὰ ἔξω “ἐρχομένη. ἢ ὕλη οὔροε στε- 
γαιὸν. τὸ δέρμα, καὶ ἐκεῖ μένουσα, λόγῳ διαβρώσεως ποι- 
ἤσῃ ἕλκη. ἔνϑεν “επτοκράτης ἐ ἔκ τοῦ γινομένου τὸ “ποιοῦν 
ἐδήλωσεν" οὐδὲ γὰρ τὰ ἕλκη ἔξω ϑύουσιν, ἀλλ ἣ ὕλη ἡ 
ποιοῦσα. τὰ ἕλκη. καὶ αὐτὸς μὲν εἶπε τὸ μετριώτατον 

χκαχὸν, σὺ δὲ εἰπὲ τὸ μεῖζον, ὅτι οὐ μόνον ἕλκη, σεθιξῖ 
ἕ 

Ά 

τόῦτο τὸ γυμνάσιον, ἀλλὰ καὶ  γμοὶξ καὲ ἀγχόνας. 

κϑ'΄, Τυνὴ, αἵἷξ, ἐλατήριον, σικύων ἀγρίων βεβρωχοῖα, 
“παιδίοισι πάϑαρσις. --- 

᾿"“Ὥσπερ ἀπὸ τῶν φυσικῶν λόγων ἂν τούτῳ τῷ τμήματι 

ἤρξατο ὃ Ἱπποκράτης, οὕτω ϑέλει. τελευτῆσαι καὶ εἰς φυ- 

σικούς. καὶ. γόμιξε αὐτὸν λέγειν, ἀνδρῶν. μὲν ἐφρόντισα 
καὶ γ)»Έ 6:5 2) ἄρα δὲ τῶν παίδων, ὅτε οὔτε ἐπαινέσαι 
οὔτε τνέξαι ΠΩΣ ἀλλὰ τοῦτο οὐκ ἔστι φιλανθρωπίας. 
φροντίσωμεν οὖν καὶ αὐτῶν. εἰσήλϑομεν οὖν ποτε πρὸς 
παιδίον" τοῦτο δὲ ἦν ὁπότιτϑον, πολλῇ δὲ ἐμφράξει χα- 

τείχετο" ἤϑελήσαμεν οὖν αὐτὸ διὰ καϑάρσεως ἐ ἐχφράξαι, ἀλλ. 

οὐκ 3) ἐδίδου ἡλικία. σελὴν οὐκ ἐγένετο, ἄπορος ἧ ϑερατσιδία" 

ἔστησε γάρ μου τὸ πάϑος ὅ Ἱπποκράτης. τῇ γὰρ. μητρὲ 

δέδωκα τὸ καϑάρσιον, ὃ ἂν σύγοιδα,. ὅπερ ἐστὲν ἐλατήριον. 
ἐλατήριον δέ ἔστιν ἢ ὀπὸς ἢ, χιλὸς σιλφίου. πολλάκις 
δὲ ἡ ϑηλάζουσα οὐ δύναται λαβεῖν τὸ κοϑάρσιον ἢ διά 

1) ἐχϑέουσιν Οοἀά. 2) ἕοτιί. ἀλλ οὐδὲ. 5) ἐχδέδου 1,. 
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τὸ πάϑος ἢ ὅτι οὐκ εἴϑισται, τότε φέρω αἶγα καὶ τρέφω 
αὐτὴν. παϑαῤτηρ ἰοις βοτάναις, ὥσπερ ἕν “Περγάμῳ. ἐχεῖ 

γὰρ ἀλόην καὶ σκαμμωνίαν βοσχομένων. ὍΡ αἰγῶν, δύνα-. 
μεν. καϑαφσίου ἔχει τὸ γάλα. καϑαρτικὰς οὖν βοτάνας δὸς 

τῇ αἰγὲ,. οἷον σίκυον ἄγριον, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος ταύτης. 
τρεφόμενον τὸ ἔμβρυον. καϑαίρεται. εἰ οὖν τοῦτο οὕτως. 

ἔχει». φυσιπκύς᾽ ἐστιν ὃ λόγος, ὅτι οὐ τῶν πασχόντων μόνον 
"ἐστὶν ἧ τροφὴ; ἀλλὰ καὶ τῶν δρώντων, καὶ τῶν ἀλλοιούνγ- 

φων ἡμᾶς. ἐδοὺ γὰρ. αἕ βοτάναι τὸ γάλα μετέβαλον, 

ὥσπερ, κοὲ .διάφορος γῆ. ἀμείβεε τὴν δύναμιν τῶν χαρπῶν.. 
ἐν Περσίδι γὰρ ἧ περσέα δηλητήριος, ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα τρό- 

φίμος, Στῆς τῆς γῆς 1) ἀπολαύσασα.᾿ : 

γ. Ἐγϑέ ἔρμῳ βφωϑὲν ἐνδοϑεν- ψύξις, ἔξωϑεν πόνος, ἡλίῳ, 

πυρὶ, ἐσθῆτι ὥρη ϑερινῇ τῷ. δ᾽ ἐναντίῳ ἐναντία. -- 

΄ Ο - ’ , 5 -“ 

Ἔνϑθερμον φύσιν νῦν βουλεται, ϑεραπεῦσαι. ϑεραπεύει. 

δὲ αὐτὴν ιτνύχων ἐνδοϑέν τε καὲ ἔξ ἘΣ ΣΤ μὲν : 
- ΠΝ 3 

διὰ τροφῶν, ἔξωϑεν δὲ, οὐχ ὥς τινές φασιν, δὲ ἡλίου χαὶ 
3 ) “- ν , [«, ἡϑικὸ δ γα Ν 2 ΞΞΚ 3 ᾿ξ 
ἐσθῆτος καὶ γυμνασίων, ἕνα τὸ κατὰ σιπιβδβησος ἐνδειξῆς 
ται, ὡς θιαφορεῖται ἢ ϑερμασία. ἀλλ οὐκ ἀνέχεται ὅ Γα- 
ληνός" φησὶ γὰρ. ὡς: οὐκ ἂν “᾿Ιπποιράτης γυμνάσια παρέ- 
λαβεν ἐν θερμῇ φύσει, εἰπὼν ἐλιννύειν. ἀλλά φησεν, ἔξω- 
9ὲν μὲν ψύξον καὶ ἔσωϑεν. 3) μὴ κέχρησο δὲ ἡλίῳ ϑεριγῷ 
ν᾿ ἀν Βα , β -Ὁ Ν ᾿ -Ὡ »-» 7 

ἢ ἐσθῆτε ἢ πονῷῳ" ταῦτα γὰρ πόνος ἐστὶ τῇ ϑερμῇ γα- 
ἜΣ . ΙΝ Ἵ 4 , 31 Η͂ ΖΑ, : 

θ1ΘΙ; τὴν δὲ ψυχρὰν Ἴαυτοθς 85) ἐσῶϑεν μὲν ϑερμᾶγον, 

ἔξωθεν δὲ διὰ πόνου καὶ ἡλίου ϑεριγοῦ. καὶ ἐσθῆτος 
ϑοράπένοον. : 

, , Ἅ : Ξ 2 »- ν᾽ Ὑ Ἷ 

21ᾳ΄. Βρώματα τὰ μὲν ταχέως κρατεῖται, τὰ δὲ βραδέως.--- 

. Ξαφὴς ὃ λόγος. καὶ οὐ διὰ τοῦτο εἶπτεν. αὐτὸν ὃ ἴπΞ 

ποχράτης, ἵνα γνῷς. ὡς τῶν βρωμάτων τὰ μὲν βραδέως, 
φὰ δὲ ταχέως ἀροτεῖται.- τοῦτο γὰρ χαὶ 4) πάντη ἦν ἡ 

δῆλον ὡς οὔχ, ἃ ἐν ὑγείῳ ὀλίγον χρόνον ἐκρατεῖτο , τοῦτα 
καὶ ὃν νόσῳ, ἀλλὰ πᾶν πρὸς τὴν ξαυτοῦ φύσιν, πρὸς 1. 

δ 

1) ἀπολαύσασϑαι Τ,. 9) χεὶ ἴοεο μὴ 1,, 3) ἔξωϑεν. (οδά. ἔπίθ- ' 
[7..}.} τ. 4) Ῥοτέ. παγεΐ, : ͵ 
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φέρουσαν δύναμιν» πρὺρ᾽ τὸν τ ἔν" ᾧ δ δίδοται, ἢ ἢ βρε- 

δέως ἢ ταχέως, Ἰριόϊοθε τ 

ΠΆΡΧΗ ΤΟΥ͂ ΕΚΤΟΥ͂ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

α΄. Ῥϑ δλκχοὶ καὶ ἐκ. κοιλίης, αὶ ἔσωϑεν χαὶ ἔξωϑεν 

δῆλον αἰσϑήσει ὡς ἔχσυνοον χαὶ δἰσπνουν. --- : 

Ξ ᾿ Πάλιν ἀρχόμενοι. τοῦ ἕχτου τμήματος διδάσκομεν. ὡς 

πρὸ" πάντων ἐπρέσβευσεν. Ἱπποκχράτης, ἐχ φύσεως διοι:" 
κεῖσθαι “τὰ ἡμέτερα: σώματα. ἢ: γὰρ. φύσις ἐποίησε τὰ 
σώματα, καὲ οὐχ ὥσπερ: λιϑοξόος ἐποίησε καὶ ἀνεχώρησεν 
ἡμᾶς, οἶκον ξαυτῆς, ἵνα “ἔν αὐτοῖς κατοϊκοῦσα φροντίξ, Ἤ 

αὐτῶν" 1) φροντίξε;. δὲ διὰ τῶν. φυσεκῶν δυνάμεων, ὃ ἃς ἢρ- ᾿ 

γήσατο μὲν Ἐρασίσεφατος, κατέϑετο δὲ- ὃ. Τὶ αληνὸς, δδίδον 
δὲ: “Ἱπποχράτης. γὺν γὰρ φαίνεται πρεσβεύων. τὴν ὃ ἱκτικὴν; : 

τὴν. προτεταγμένην πασῶν τῶν φυσικ(ῶν" "λέγει γὰρ ὅτι. οἱ 
σάρπες δλκοί εἶσι τουτέστιν. ἑλκεικὴν. ἔχουσε δύναμιν, 

οὐχ ὥαπερ ἔλεγεν Ερασίστροτος, ὅτε, διὰ τῶν; φλεβῶν. 

ἀναδίδοται εἰς πᾶν τὸ σῶμα τὸ αἷμαν “ὥσπερ. διά τινῶν 

“σωλήνων, καὶ οὕτω δίκην ἀψύχον. ὡς εἰς τινὰ δεξαμενὴν 
ἐγχεουσῶν τὸ αἷμα ζῶν φλεβῶν, τρέφει. τὸ μόριον. οὐκ 
ἀνέχεται ᾿δὲ Ἱπποκράτης, ἀλλ ὅτε λατιχὴ,, δύναμίς ἔστιν 

ἂν ταῖς σαρξί. σάρχας δὲ χαλεῖ, οὐ μόνον τὴν μυώδη οὐ-- 
σίαν, ἀλλὰ πᾶσαν. οὐσίαν ἁπαλὴν; ̓ ἀντξιδιαιρούμενος 'χόν- 

ὄρους καὶ δοτέα.. πᾶσα οὖν. σὰρξ. ἕλκει, ξλχεν δὲ ἔκ τῆς 
παρακειμέ ἕνης κοιλότητος, ϑλκουσὶ τὰ μόρια, καὶ τούτου. 7ι- 
γομένου κατὰ τὸ συνεχὲς, ἧ ὄρεξις φϑάνει παρὰ τὸν στό- 

μάχον.. ἀλλ οἶδεν δ᾽ δ. Μπεοχράτης καὲ πρ φυσικὴν διοίκη- 

1) φροντίζῃ Α, 
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- ἜΝ ᾿ ΡῚ 12 φ- τᾷ : ’ Ἰ ἥ 4 ἄν: σιν καὶ τὴν. ἐξ ̓ ἀγαγκῆς γι νομένήν," ἢ. γὰρ, φυσικὴ διοίκη- 
σις 9έὲλει ἀπὸ τῶν ἔσω ἔξω ἕλκεσθαι τὴν τροφὴν, ἵνα 
παρέχηται ἧ τροφὴ ἐν γαστρὶ καὶ ἐχεῖ ὁ} 0Π0έρνι.}} ἀνα-᾿ 
δοθείη παρὰ τὸ ἧπαρ, κἀκεῖσε ἐξαιματωϑείη. ἡ Ἵ γοῦν φύ- 

σις ἔκ τῶν ἔσω ἔξω πέμπει τὴν τροφὴν, Ἴδης δὲ ἐν 

περιστάσει ὃν ἐνδείᾳ τροφῆς τὸ ἐναντίον γίνεται, χαὶ τὸ 
κα «"η. , ς , Ἁ 39 Ἁ - , Ε 

ἧπαρ ἕλκει τὴν ἁρμόζουσαν τροφὴν ἀπὸ τοῦ δέρματος. ἢ 
΄σ τ Η -ῳ , ᾿ ἢ ΒΡ - ’ τς 

οὖν τοῦτο φησιν, ὅτι τὸ μὲν ἔσωϑεν ἀπέδωκε τῇ φύσει, 
32. . .» . ν χα 

τὸ δὲ ἔδωϑον τῇ περιστάσει, ἢ καὶ τὸ ἔσωϑεν καὶ τὸ ἐξ- 
ἽΉ Ω 

ωϑὲν ἐν τῷ κατὰ φύσιν. εἰρήκαμεν οὖν πῶς αἵ σάρκες 
ἀπὸ τῶν ἔσω ἔξω ἕλκουσιν. ἀλλὰ καὶ πνεῦμα ἀπὸ τῶν. 
“ἕξω εἰσφέρεται; ὡς ἐπὶ τῆς ἀναπνοῆς" ἐν γὰρ τῇ εἰσπνοῇ 

πγεῦμα εἰσφέρεται. λέγει ὃ Γαληνὸς ὅτι οὐ “μόνον πνεῦμα 

ἐκ τῶν ἔξω ἔσω εἰσφέρεται, ἀλλὰ ποῖξ καὶ ὑγρότης. 7τ0-: 
τὲ γάρ τις δδοιπορήσας κατεξηρανϑὴ, ὡς δίιψη ἀμέτσρῳ 

" Ψ: : ᾿ 3 Ἁ ΜΑΣ Α Ἂν, Ὑὕὔ συνέχεσθαι. δραμὼν ξίς τὸ βαλανεῖον τὴν δίιναν ἔπαυσεν, ᾿ 
5: ΕΝ [7 ΡΣ ς .ν»9. 2 ,ξ. ς ; 
ἐξ οὐ δῆλον, ὅτι, τὸ δέρμα ὑὕγράνϑη, ἐξ οὔ αἱ παῤακχείμξ- 
ὕαν σάῤκες, χαὶ τοὐύτόν γινομένου κατὰ τὸ. συνεχὲς, ξφρϑα- 
σεν ἢ ὑγρότης παρὰ τοὺς ὀρεκτικοὺς πόρους; καὶ ἔσβεσε 

. ᾽ὔ 5 .ς - 

τὴν ξηρότητα. λέγει δὲ ὃ “Ιπποχράτης, ὅτι τοσοῦτον. καὶ 
ἐκ τῶν ἔξω ἔσω τι εἰσφέρεταν, ὅτι τοῦτο: οὐδὲ λόγου δέ- 
ὅτὰι δεικνύοντος. εἴστινοον γὰρ καὶ ξχτεγοόν ἔστι τὸ ζῶθν, 
ἕνα εἴσω Τὴν ἀναπνοήν. καὶ διὰ μὲν τῆς εἰσπνοῆς ἐπρέ- 

σβευσξ τὴν ἑλκτιχὴν, διὰ δὲ τῆς ἐκπνοῆς “τὴν ἀποκριτικήν.. 
ἐμνημόνευσεν οὖν". “Ἱπποκράτης “τῶν ἄχρων δυνάμεων, 

᾿ ξλκυυεὴν καὶ ἀποκχριτικὴν, ἵνα σὺ συνεττινοήσῃς τὰς μέσας» τὴν καϑέεκτιπὴν καὶ ἀλλοιωτυκήν. 

β. Ἐνϑερμότερον. φλέ ἔβιον αἵματος πλήϑει ἀνίσχει το 
᾿χαυσῶδες, καὶ εὐϑὺς ἀποκρίνξι, καὶ οἷσι τὸ μὲν πῖον; 
χολὴν ξανϑὴν, τὸ. δ᾽ αἷμα μέλαιναν. --- 

“Τινὲς τοῦτον τὸν "λόγον τοῦ ἄνω «ἐχώρισαν, καί φασιν 
.» 2 ἰξ ΖΞ 0) Ν 7 , μ , 3 - Α 

ὅτε ἄνω μὲν φυσικὰ ἔλεγε. ϑέωρήματα, ἔνταῦϑα. δὲ δια 
, ς. ς 

γνωστιπκά. παὲ αυδώδη: ὑττοτέϑεται πυρετὸν τὸν διττὸν, ὡς 
ἐδήλωσεν αὐτὸς ἐν τῷ ὑστέρῳ τοῦ περὶ διαίτης ὀξέων. ὅ 

δὲ Γαληνὸς συνάπτει αὐτὸν τῷ ἀνωτέρω καί φήσιν, ὅτι 

ἐπειδὴ εἶσεεν “Ιπποκράτης ὥς ἔστιν ἀποκχριτικὴ. δύναμις ἐν 
τῇ πνοῇ, θέλει ὅλως δεῖξαι, πῶς γίνξται ἡ ἐκπνοή. “: 

Ἵ 
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πρότερον ὀφείλομεν εἰπεῖν περὶ, τῶν ὀνομάτων. τὸ ἐν- 
θερμότερον οὖν δύο σημαίνει, ἢ τὸ πολύαιμον, καϑὸ λέ- 
γομεν ἥπὸρ καρδίας ϑερμότερον » Χαὲ τὸ ἔχον ὀλίγον μὲν, 
καθαρὸν δὲ αἷμα, ὥσπερ λέγομεν καρδίαν᾽ ἐναιμοτέραν 

1) ἥπατι, 'καϑ' οὔ σημαινομένου γῦν χεῖται. φλέ βποι δὲ 

χαλεῖ δ᾽ Ἱπποκράτης τὸ διττὸν γένος τῶν. ἀγγείων, ̓ χοαὲὶ τὸ. 
ἀπὸ καρδίας. καὶ τὸ ἐξ ἥπατος ὁρμώμενον. ἐνταῦϑα οὖν 
περὴ τῶν ἀρτηριῶν λέγει ; ὅϑεν χαΐ φήσω δ, 'αληνὸς, ὅτε 

οὐκ ἠκριβολογήσατο ὅ Ἱπποκράτης, αἵματος. πλῆϑὸς ἐν 

ταῖς ἀρτηρίαις. "ζητεῖ, οὖν ὃ Ἱπποκράτης, πόϑεν γένεται ῆ 
ἐχπνοὴ καί φησιν; ὅτι, ἐν 17. καρδίᾳ καὶ ἐν ταῖς “ἀρτηρί-. 
αις αἷμα καὶ πνεῦμα περιέχεται. οὐ πειϑόμεϑα γὰρ, Ἔρα- 
σιστράτῷῳ, μὴ 2) “Ψομίζοντος αἷμα ἂν Ταῖς ἀρτηρίαις. ἔπει- 
δὴ οὐ» πολὺ. αἷμά ἐστιν, ἐκεῖ χαὶ περιττώματα χολώδη 
γεννῶνται; ὃ ἐγείρεται καὶ χενοϊ ἢ ἀποκριτικὴ δυναμίς. κε- 
»οἵἱ δὲ εὐθέως. τοῦτο δὲ οὺ μάτην προοτέϑειται,. ἀλλ᾽ 

οἶδεν Ἱπποκράτης, ὡς ἐγείρεται, ἧ ἀποκριτικὴ. ἢ. διὰ πο- 
σότητα, ἢ διὰ πποεότητα, ἀλλ ἢ μὲν ποσότης, ὡς ἐν χυμοῖς 

οὖσα, ̓ βραδύτε Ἴ- ἀποδιώκεζαι, ἤ δὲ ποιότης, ὡς λεπτὴ, 

φαχύτερον. ἂν τῇ ἀρτηρίᾳ οὖν ὧς ποιότητος, μᾶλλον πλεονα- 
ξούσης, διὰ τοῦτο, εὐθὺς χενοῦται τὰ περιττώματα, Χαὲ οὕτως 
γίνεται ἢ ἐκπνοὴ, ὥστε ἕνα γέγηται σαφὴς ὃ λόγος, οὕτω 
δεῖ αὐτὸν ἀναγνῶναι; ὅτι τὸ" ἐγθερμότερον φλέβιον 
ἀνίσχει τὸ χολῶδεςτῷ πλήϑει τοῦ αἵματος, καὶ 

δἷσε τὸ μὲν 3) πτὸν, χολὴν. ξανϑὴν, τὸ δ᾽ αὐ 
μέλαιναν. τοῦτο ἐν τῷ μέσῳ." “ἐπειδὴ γὰρ εἶπεν, διὰ τὰ 
χολώδῃ πέριστώματα γίνεσϑαι Ζῇ» ἐππενοὴν, 370} ὃ λόγος 
στόϑεν γεννᾶται, ἣ χολὴ; καί φῆὴσιν ὅτι δξ αἕματορ᾽ ἀλλὰ 
ξὸ μὲν πῖον αὐτῆς ποιεῖ τὴν χολὴν», ᾽ τὸ δὲ παχὺ τὸν μὲ- 
ὙΠ )ΧΡΔ Σὰν: χυμόν. 

γ. Τ' γώμης, μνήμης, ὀδμῆς, καὶ τῶν. ἄλλων καὶ πείνης, 
ὀργάνων ἄσκησις" πόνοι; λουτρὰ, σἴτα, ποτὰ, ὕπνος, 
ἀφροδίσια, πάντα μέτρια. -- 

; 7 ἘΣ , δα 

Ἐπειδὴ ΔΝ} Σ ἔχει οὗτος ὃ λόγος, τοῦτο τέως δεῖ 

1) Εογνι. ἥπατος. 3) Ῥοτι. γνομίζοντε. 3) πῦον Οοἂά, 



, 3864 
ἥΞ - 

οεἰσεῖν.., ὅτὶ ἐλλειπτιχῶς ὄστι τῇ προϑέσει, τῇ. 1) ἀπὸ. τῆς 
γνώμης. γὰρ, ἀπὸ τῆς μνήμης, ἀπὸ τῆς. ὀσμῆς δεῖ νοῆσαι. 
τῶν δὲ ἐξηγητῶν οἵ μὲν εἰς τρία ἔτεμον. τοῦτον. τὸν λόγον, 
ἕνα μὲν «λόγον ποιησάμενοι, γνώμης, ὀσμῆς, πείνης, καὶ 
τῶν ἄλλων, δεύτερον δὲ, ὀργάνων ἄσχησις τουτέστιν ἢ 
τῶν. ὀργάνων ἐπιμέλεια διὰ τοῦ συνήϑους γενέσθω γυμνα- 

σίου, τρίτον. δὲ. τῶν ξξῆς. ἕτεροι δὲ δύο λέγοντξξ,. μνήμης, 

ὀσμῆς χαὶ. τῶν ἄλλων ὀργάνων “καὶ πείνης, λοιπὸν ἕτερον 
λόγον, ἄσκησις, χαὶ τοῦτο ἐδέξαντο ὡς πρόγραμμα, χαὲ 

ἐπήνεγκαν 2) αὐτῷ τὰ λοιπά. ἄλλοι δὲ δλον τοῦτον τὸν 
λόγον ὡς ἕνα λόγον ἔλαβον: ὃ δὲ Γαληνὸς οὗ ζητεῖ τὰ 
τμήματα. φὴν δὲ ἐγγνοιαν. τοῦ λόγου ἐξετάζει. καί φησιν, 

ὅτι τὰ λεγόμενα ᾿ἐνταῦϑα δύναται εἶναι. καὶ φυσιεὰ χαὶ 
δεαγνωστιχᾶ. φυσικὰ πῶς; ὅταν ἐὰν ϑέλης γενέσθαι φυσικὸς 
ἐατρὸς, ζήτησον τὸ ἀπὸ τῆς γνώμης, ἵνα γνῷς ὡς ἔν τῷ μέσῳ 
τέταχται αἰσθήσεων καὶ πείνης καὶ ποίᾳ κράσει χαίρει, καὶ 

ὅτε τούτῳ χρινόμεϑα ἀπὸ. τῶν ἀλόγων. ποῦτο. γὰρ διαχζω- 
Θίζει. τὸ σύμφορον ἀπὸ τοῦ ἀσυμφόρου, τὸ χρηστὸν ὃκχ 
τοῦ ἄχρήστου. ἔγνως τὰ περὶ τῆς γνώμης: ἐλϑὲ καὶ εἰς 
τὴν μνήμην, καὶ μάνθανε ὡς χαίρει μὲν αὕτη τῇ ξηφοτέρῳ 
κράσει, τέταχται δὲ ὀπίσω τοῦ λόγου, τὰ παρ᾽ αὐτῷ. δό- 

'ξαντα χαλῶοξέχειν ὥσπερ ἐν Ἐ2) τῇσι ϑύραις φυλάττουσα.. 

ἐλϑὲ λοιστὸν καὶ ἐπὶ τὰς Ἐ 4). φρϑαρτικὰς ἂνξ δργξίας, ἐξ ὧν 

φύονται, αἵ αἰσϑήσεις.. ἀλλὰ πολλαὶ καὶ διάφοροι αἵ αἷ- 
σϑήσεις,. καὶ τούτων αἱ μὲν ἄτιμοι, αἵ δὲ τιμιιύτε ἐραι" μέση 
δὲ πάντων ἐσεὶν ἧ Ὀσφρησις τῇ τε ϑέσει. καὶ τῇ. ἀξίᾳ. 
μᾶνϑανξ δὲ περὶ τῶν αἰσθήσεων. ὡς τῇ. μὲν ὄψει τὸ 

πῦρ᾽ ὑπόκειται, ἐνϑεν καὶ χρωμάτων ἀντιλαμβάνεται, φῇ δὲ 
ἀκοῆ. ὃ ἀὴρ, ἔνϑεν ἐχείνη τῶν" ψόφων ̓ φῆι δὲ γεύσει. γὸ 
ὕδωρ, ἔνϑεν αὐτῇ τῶν χυμῶν, τῇ δὲ ἁφῇ ἧ γῆ; ἔνϑεν. 

αὐτῇ τῶν ἁπτῶν ἦτον τῶν: μαλϑαχῶν. καὶ σκληρῶν. 

ἐπειδὴ δὲ πέμπτον οὐ» ἦν στοιχεῖον; ὀφεῖλον ὃ ὑπηρετῆσαι, 
τῇ ὀσῷρ ἥσει, ἐμηχανήσατό τι ἢ φύσις. ᾿ὥσπερ γὰρ ἥ 
ὄσφρ ἡσις μέηον κεῖται τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γεύσεως, μέσον 
“δὲ ἀέρος καὶ ὕδατός ἐστίν ὃ ἀτμὸς, διὰ τοῦτο ἡ Ὀσφρή- 

-π----------.- --- 

1) τῇ ἀπό ἀπὸ τῆς Ἰοροτῖπι, 2) αὐτὸ Α. 3) ἴὰ 1ποξαῦτο Ὁ, ἐν 
θησαυρῷ. 4) ἀπ ἴπνα 685 Ὁ, φυχίκχὰς. ; ; 



σις- ἀτμῶν ἀντιλαμβάνεται. ταῦτα. μὲν οὖν ζήτει ἐν τοῖς 
ψυχικοῖς.. ἔρχου δὲ εἰς τὰ φυσικά... ἀλλὰ τῶν. φυσικῶν Ὁ 
προηγεῖται. ἡ πεῖνα. διὸ ταύτης ἐμνημόνευσε. καὶ μὰν-. 
ϑανὲ ὅτι σύνθετόν. τί ἔστιν ἡ πεῖνα. ἐξ ἐνδείας μὲν. τοῦ 

παντὸς σώματος; συναισϑήσεως. δὲ χαὶ δρέξεως τοῦ στο- 
μάχου. χαὶ ἕνα μὴ σοῖς κατὰ μέρος ἐρδευτοίβη, ὁ Ο βθαχυς 

“λόγος Ἱπποκράτης ἐφὴ, καὶ τῶν ἄλλων, ἕνα σὺ βητῆς 
τὸς φυσικὰς δυνάμεις, τὰς ξωτικὰς, καὶ πᾶν ὃ γέγονεν 
ἐκ τῆς φύσεως. λοιπὸν ζήτει καὶ ἄλλα. φυσικὰ, τὴν ἄσκη- 
σιν τῶν᾽ ὀργάνων, ἵνα ἕκαστον μόριον τῷ συνήϑει- γυμνάζη.γυ- 
μνασίῳ, μύας μὲν τῇ κινήσει ̓ γαστέρα δὲ Ἵ χιλοποιήσει; 
ἧπαρ δὲ τῷ ξξαιματοῦν. καὶ μὴ. ἐξ ἀνοίας ἀπατήσῃς. τὴν 
γαῦτέοῦ ἐξαιματοῦν.. ταῦτα δὲ πάντα. τὰ φυσικὰ ξήτει, 
οὐχ ἵνα γνῷς. αὐτὰ μόνον, ἀλλ ἕνα. γινώσκων, φυλάξῃς 

᾿ γγείαν" φυλάξεις δὲ διὰ τῶν συμμέτρων πόνων; καὶ 

ἀφροδισίων, καὶ πάντων τῶν λεγομένων... οὕτω μὲν οὖν εἶ. 
λάβης τὸν λόγον, φυσικῶς" εἰ δὲ διαγνωστικὸν, οὕτως ἐξη- 
γήση;, ὅτι εἰσερχόμενος. πρὸς νοσοῦντα »᾿ εἰ ϑέλεις χαλῶς 

ϑεραπεῦσαι, προηγείσϑω διάγνωσις. πᾶσα δὲ διάγνωσις 
᾿ἀπὸ συμπτωμότων γίνεται, πᾶν δὲ σύμπτωμα ἢ «ψυχικὸν 
ἢ φυσιπόν. οὐχοῦν ζήτει τὰ ἀπὸ τῆς γνώμης συμπεώ- 
ματα, ἄρα πρόσϑεν 1) σιγηλὸς ὧν καὶ κόσμιος, νῦν ἀλ- 
“λόκοτα φϑέγγεται; καὶ τῷ τυχόντι. ὀργίξ, ἐται, μέγα κακόν" 
παραφροσύνη γὰρ μᾶλλον. μελετᾶται. εἰ δὲ τὸ ἐναντίον, 
ϑρασὺς 2) χαὶὲ φλύαρος ὧν ἐν τῇ ὑγείᾳ. γὺν σμοπᾷ, γῦν 

μόγις ϑυμοῦται, μέγα. κακόν" κάρος, γὰρ μᾶλλον ἴ ἢ χῶμα 
μελετᾶται. ζήτει δὲ 8) τὰ ἀπὸ τῆς: μνήμης; εἰ. πέρα. τοῦ 

δέοντος μνημονεύουσιν, εἶ οὐδὲ ὅλως. μνημονεύουσι" τοῦτο 

γὰρ πάντως ἕπεται διαϑέσεν τινὶ 4) χαὶ ἐμφωλευούση.-. 

ζήτει. δὲ καὶ ἀτπτὸ. τῶν αἰσϑήσεων.. ἀλλὰ πασῶν παράδειγ- 
μα διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, ἢ ὀσμή. εἰ ἄρα εὐωδίας 
παρούσης, δυσωδίας αἰσθάνονται. ἢ τῶν δυσωδῶν ὡς 

“εὐωδῶν ἀντιλαμβάνονται, ἔγνως τὰ «νυχικά, μηδὲ τῶν. 
φυσικῶν ἀμιελήσης. ἀλλὰ τῶν φυσικῶν. προηγεῖται ἢ 

ΒᾺΣ ,, - . 3΄ 2 - 

πεῖνα. ζήτει οὖν, οὐκ ὀρέγονται, ἢ ὀρέγονται, ὀξωδῶν ἢ 

1) σιγκλὸς Οοᾷ. ἰδοϊίανπα. Ο, 2) χαὶ οπ!. Α. 8) τὰ οπι. Τ,. 

4) Ἑοτε, χαχῆ. ργάνιην δἤδοίαπι Ο. Ξ 
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χνισδῶν ἁπλῶς ἢ πᾶντων. ζήτει δὲ καὶ τὴ» ἄσκησιν 

τῶν ὀργάνων τουτέστιν εἰ. ἕκαστον ὄργανον ἀμέμπτως 
προβάλλεται τὴν οἰκείαν ξνέργειαν. }οϊττὸν ὃ τελευταῖος 
λόγος πολλοῦ ἄξιος. “ὑγείαν. γὰρ βούλεται φυλάξαι ἔν τῷ 
σώματι. οὕτω δὲ ὃ λόγος. τος βέλη σοι καὶ εἴδη ὅγε- 
ξινῶν παραγγελμάτων καὶ. τάξιν καὶ “μέτρον. εἴδη. μέν 

φῆσι, πόνους, λουτρὸν, σῖτα καὶ τάξιν δὲ, ὅτι οὐχ ὡς 
ἔτυχεν. αὐτὰ ἔταξεν.» οὐδὲ ἀφορῶν πρὸς τὸ κάλλος τῆς 

συνθήκης, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀλήϑειαν τῶν πραγμάτων. δι. 
γὰρ ϑέλομιεν φυλάξαι ὑγείαν ἐν σώματε, ϑέλομεν χρήσα- 
σϑᾶιν πόνῳ. πόνον δὲ νῦν φησι τὸ γυμνάσιον. κεχρήμεϑα 

δὲ αὐτῷ, ἕνα 1) ζωπυρήσωμεν τὴν ϑερμὰσίαν, χαὶ ἐξενέγ- Ἵ 

καντες τὰ περιττώματα ἀνεγείρωμεν τὰς δυνάμεις. ἐχρη-: 
σάμεϑα δῦν. τοῖς “γυμνασίοις καὶ ἐτύχομεν τούτων τῶν 
ἀγαθῶν, ἀλλὰ καί σιγῶν χκαχῶν. ἴσως γὰρ ἐκ τοῦ κόπου. 

ξηρότερα γεγόνασι τὰ ἄρϑρα, τραχύτερον τὸ σῶμα, ἄνω- 
κίαλία περὶ τὸ δέρμα. στάντα ταῦτα σβέννυσι τὸ βαλανεῖον, 

ἐχρησόμεθα μετὰ. τὸ γυμνάσιον τὸ λουτρὸν, καὶ ἐτύχομεν. 
πολλῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ διαπεφόρηται τὸ σῶμα ἂν τῷ 
βαλανείῳ. οὐκοῦν χρησώμεϑα σιτίοις, τὸ λεῖπτον εἰσάγου- 
Οἱ)" ἐχρησόμεϑα καὶ σετίοις. “καὶ ἄρα ὡς μόλιβδον 9έλο- 
“εν εἶναι τὴν τροφὴν ἐν τῇ γαστρί; "καὶ πῶς πέψεται; 

2) ὥσπερ 750: ἄλφιτα, “μὴ τυχόντα ὑγρασίας, οὐ δια- 
πλάττεται; οὕτω καὶ ἢ τροφὴ, μὴ τυχοῦσα ποτοῦ; 
οὐ πεέττεταὶι. ὑγρασίῃ γὰρ τροφῆς ὈὌχημα. δεδώκχα- 
μὲν οὖν καὶ πόμα. ἄρα δὲ διὰ ταῦτα δεδώχαμεν, 
ἵνα τὴν. γαστέρα πληρώσωμεν, ἢ ἵνα. πεφϑέντα ἀνα- 
δοθῇ παρὰ τὸ πᾶν σῶμα; χρεία οὖν καὶ πέψεως" ἀλλὰ τὰ 
ἘΤΣῸ αὐτὰ ξαυτὰ οὐ πέττει, ̓ ἀλ} ἐξ ἀλλοιωτικῆς δυνόάμιείυο, 
δργανὸν ἐχούσης τὸ πλούσιον τῆς ϑερμαδίας" πλουσία δὲ. 

ἣ ϑερμασία ἐν τῷ ὕπνῳ. οὐκοῦν μετὰ τὴν τροφὴν διαδε- 

χέσϑω καὶ ὕπνος. ἐγένετο οὖν ἢ πέψις, ἀλλὰ περιττώ- 
ἰῶτα συνῆκται. οὐχοῦν χρησώμεϑα τοῖς ἀφροδισίοις 

διὰ᾿ τὴν ἔχκρισιν τῶν περιττωμότων. ὅρα οὖν ὅτι καὶ ἐν 
ὑγιξινοῖς παραγγέλμασι τάττεται τὰ ἀφροδίσια. ὅρα δὲ 
καὶ τέχνην Ἱππτοχράτους" οὐδὲ γὰρ παρέλαβε τὰ ἀφροδί- 

1) ζωπυρίσωμεν Οοά. 5) ὡς Τι. 
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σια ἢ πρὸ τροφῆς ἢ εὐθὺς μετὰ Ὁ τροφὴν, στρὸ μὲν 
τροφῆς, Ὅα μὴ ἐχκεχολωμένῳ καὶ ζέοντι τῷ σώματι. τοι- 
οὔτον βρασμὸν ἐπιτάξῃ, μετὰ τροφὴν δὲ, ἢ ἕγα μήπως ὠμὴ 

ἐξελκομένη ἢ. τροφὴ πολλὰ, παχὰ ποιήσῃ. ὥσπερ ἐν τῇ 
τέχνη τῇ. ἐρωμένῃ, δ᾽ 1) ἐραστὴς εὐθὺς μετὰ τὸ δεῖτενον 
Χ ΞΟΣΣ τῇ 5,2: 5: 3:5. το ο- ἜΈΨΟΣ 5. 2: 2 κ ἘΞΕ πτ τ: ; 
δομήσας πὶ ἀφροδίσια, ἥλω ἀποιληξίῳ. αλλὰ πταβέλαβεν 
αὐτὰ μετὰ πέινεν, τὸ περίττωμα ὀφεῖλον μόνον πενῶσαι. 
ταῦτα μὲν περὲ τὸῦ εἴδους" ταῦτα ζΖἀὲ περὲ τῆς τάξεως. 
περὶ δὲ τοῦ' μέτρου «αὐτὸς ἐπιφέρει, πάντα μέτρια. 
οὐκοῦν μεμαϑήκαμεν τὰ ὑγιξενὰ παραγγέλματα, ἀλλὰ 

: ᾿φαιγόμεϑα ἐξ ὧν ἐπαινοῦμεν τὸν Ἱπποκράτην, λοιδοροῦ»- 

τες τὸν Γαληνόν. ἰδοὺ γὰρ ὃ Ἱπποχράτης ἐν ἐλαχίσταις 
λέξεσι πάντα ἐδίδαξε τὰ ᾧγιξινά. καὶ τί ὁ Τ' αληνὸς το- 

σούτζους στίχους ἐξέϑετο ὑγιδινούς:;. «ὥσπερ γὰρ ὃ. Ἵππο- 
πράτης 2) ἕξ τίνα παραδέδωχε πρόύγματα, οἷον πόνους, λου- 

τρὰ, σιτία; ποτὰ, 3) ὕπνοι, ἀφροδίσια, οὕτω χαὶ ὃ Ταληνὸς 
Ἐξ βιβλία ἐξέθετο ὑγιεινά, ἀποολογούμεϑα δὲ ὑπὲρ Τ᾿ ἀληΞ 
νοῦ οὕτως, ὅτι “Ἱπποκρότης μὲν; ἔσπειρεν, ἐγεώργηδὲε δὲ 

"δ Ταληνός. οὐδὲ γὰρ ἀρκεῖ τοῦτο τὸ ἀκοῦσαι πάντα μέ- 
τρια" ἄλλο 7γὰ0 ἄλλου τὸ μέτριον" ἔπειτα δὲ γυμνασίου 
μόνου ἐμνη; όγνευσεν. ὦ ἐπιδιεῖλε δὲ ὃ Ταληνὸς, 

-τῶν γυμνασίων. τὰ μὲν ὅλον τὸ σῶμα, τὰ δὲ μέρος γυτ 

μνάζει. καὶ ἄχρι ποσοῦ δεῖ γυμνάζεσθαι. εἶπεν ὃ Τ αληγὸς, 

καὶ ἐν ποίῳ τόπῳ, καὶ πότε. ἐποίκελε δὲκαὶ τὴν διαίρεσιν τῶν 
βαλανείων, εἰ ἄρα ἀπὸ ϑειωδῶν, ἀπὸ γλυκέων, ἄπο 

ἀσφαλτωδῶν ὑδάτων δεῖ αὐτὰ εἶναι. εὕρόκαμεν ἀπὸ ποίων, 

ποῦ τὸ πρῶτον, τὸ δεύτερον, τὸ τρίτον, τὸ τέταρτον μέρος τοῦ 
βαλανείου, ποῦ ὃ τρόπος αὐτοῦ κατὰ τὰ ἐν αὐτῷ παραλαιιβα- 
»όμενα. δμοίως “δὲ καὶ περὶ τῶν σιτίων" τούτων γὰρ τὰ 

μὲν εὐὔττδεπτα, τὰ δὲ δύσπεπτα, τὰ μὲν ταχέως, τὰ “δὲ 

βοαδέως πρατεῖται. ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν πομάτων, 
ποῦ γάλα, ποῦ οἶνος, ποῦ τὸ ὕδωρ. ταῦτα καὶ περὲ τῶν 
ὕπνων, ἐν 4) ψυχεινῷ, ὃν ϑερμῷ χωρίῳ, ἐπὲ ἌΣ ἐπὶ 

ὀλίγον. χρόνον. ὁμοίως καὶ σπιερὲ τῶν ἀφροδισίων, ἄχρι 

πόδου. καὶ πότε. ἐν φλεγματικῇ δεῖ αὐτοῖς: κεχρῆσϑαι 
κράσει, οὐκ ἐν ξανϑοχολικῇ. λαγνείη γὰρ. τῶν ἀπὸ. φλέγε- 
---------- 

1) Ενδοϊεεγαίας Ο᾽, .9) ἔξω σοαὰ. ςοχ Ο. 2) ὕπνοι οτα. Ἀ- 4) ψυχεινῷ Οσοδὰ. 
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ματος νούσων ὠφέλιμος, ὥστε καὶ σπερματικῶς μὲν ἐξέ. 

ῬΈΟΣ ὃ τυ πτ μοῦ δὲ ὃ Γαληνὸς. 

ἣ; Ξ 
ἐξ 

Βεπίρπεϊα απαγέα οἰπ τη οεργϑίαϊξίομα 1π΄ οοαΙοἶθα5 Ἱπ65 ἀεϑιἀθγαΐασ,, 486 

δρυὰ Οτάβϑισῃ Ἰδρυπέίυτ, 

ΕἸ σἱαϊοτ 5 {τϊδίαο ἰοηροῦα α΄ γ6 510,6 σαἴϊαϊογ ογήΐ. 

ΘΙ τϑοία πῃθιηοτῖα ἐθπϑεϊβ, ψΆΓΙΒ πιοάϊα Δἀπμοπθης. πὸ5 Εἰρ-. 
Ῥοογαΐίεβ πὸ5 ὀυγαπα πιοίπβοάππι ἀοοεοί, ἴΐααιιθ οὰμ βαρτα 681- 
ἄδλπι -᾿ηὐθηιρόγιοπ ΡῈ τοίτισογαπίϊα ΘΠ ΠΟΥ οπγδυϊϑαδέ, 

ἀεϊηάς Πο6 1000 δΟΠέγατΙα 6 ἸΠ ΘΠ ρΘΥΙΘΣ ἔγΙοσδ6 βο Ποθὲ ουταῖο:.. 

ἤδη γα] ἐγαάοτα. Ὀτοϊξαθο πᾶπο ρὲῖ ἔγισιάα τουιοποτῖ. Θυἱάαπι 

Ἔσχρ απδίοταβ πῖ6 Ηἱρροογάξοπι ποπ πές] σοπέθβ ἀϊουηῃέ, 51 απ 6α 

᾿ ἀπ θιηρο θα. Ρ6Ὺ ἔτισῖάα το  ὰτ, ἀποιηοάο ἔγιοῖάα ἃ ἔτι στάϊβ. 4π0- 

4ἴ6 ἀεϊοτὶ ρμοΐευιεῦ ΑΈ ΗΪ ἴυτα βιιπὲ ἀουίδοπαϊ: πᾶπιὶ ἀπὰβ 6886 
ΘΟΥΔΙΙΟΩ5. Βρ6 0165 Ἰσποτδηΐ, δου, 4186 ὈΥΠῚΟ δὲ Ρ6Γ 86 ἣ, 
Ὅδ οὕ σοπέτατια ΘΟΠΕΤΑΥ" 5. (ΟἸ πεπέατ, Δ᾽ θτπι βου δγῖο, δέ Ρ6Ὶ 

δοοϊάθηβ, ουτι 5Πη1Π18. ῬῈῚ 5'π)}Π1α ἀδείτιπιπέθτ, αιοπιδάπιοάυμι 

ἴῃ βίμροτο ἀθηίίιμι ροτέυ!οαπι ΔΒ, δπνα5, ἴῃ σον βίοπθ, 4πᾶπι 

Ῥοίδηνη, ταθοῖ νοσαπέ, ἐ’οἰάδηι δάπαπι ἱπβρογσίηυ9. 6 410 
Ἰοαιϊαέῃ5. εβὲ ΗἹρροογαΐεβ φαϊηέο Πρτο ΑΡΒοΥϑπιοόσαιν 21. Ασοῖ- 

αἰ τὲ Τοίαπο, κἰπθ νίσοτα, ἴῃ ἴππθηθ᾽ θ6π6 οάτποξο, δαβέαίε 

πιοάϊα, νέ ἔτιριάδδ πυι]τᾶθ δᾳαδ6 ΘΟΏΞρΡΟΥΒΙΟ δα Οτῖς ὙΟΡΥΘΘΒΊΟΠΟΠΙ, 
ἐλοῖδε. ΘΆΙΟΥ αὐΐθπν ἤᾶθ6ο ομηΐα Ῥτοῆισαί. Ψογτν ἀηΐπα {που βίοπθ, 

ΟΡῸΒ οδέ, ποὸπ ΘΌΠθοέ ξρισίάαθ Ἰπέοπιροτῖοὶ ἐγίσι ἃ 6556. 86}]- 

θυϑηάδ, τοιηοάϊα, πα ἔοτέθ ἰπέετίαβ. ραποίγαπεῖα παξιτο 6 πὶ ΘΆΙΟΥΘΙΝ 

δα ηραδηί, ΚΘ δα οὐτῃ δΙτασθπὶ ἔΥΊΡΟΥΣ Ομ βἰβέοσα να] μέθη ὨΟΌΟΕΪΒ,. 

βίου! Ηἱρροοταύεβ ἀθ' Ἰαπθπα οοτρυ!οπέο αἰκίξ, πος πο οὖ ἰὰ 

Δορτα τ. ΘΟη ΘΙ θ] 16, ππμν 510 ἸΔοοτύοβιιβ, παπὶ γα! ἄδα νῖτες παρ οαΐ. 
ἘΠῚ ἐαπι ἔσίοίἄα, Δρρη6ο5. Θυδά δπίοια τϑοίϑέθηνία ΟΡ5. ἰδ, νί 
Ῥατίΐαε. ἸΏ πι86 Ῥἰπειοβοθηί, εχ ΔΌΣ θτ5 ΤΆΡΔΟΙθυς. σοηβίρξ, ἀπο-᾿ 

Ἡΐδπν ἷπ Ἠΐβ συροτῆοίοβ ἃ ΡΘΒΙΕΙ σι πο Ιθηρα αἰδέαξ, Ῥτορίο- 
Το Δεβίτιο. ἐθιηροτα ἔθτδθ βιπέ, Ὠδάμθ,. ἔδο]ὸ οαρϊαπέυτ: Ἀγθπιθ. 

ΟϑΘτῸ αποπίαμν ἔγίσαβ δῇ τοῦδ, ρογιλαι!, δὲ δὰβ διχδοῖοί, 1460- 
(6 σππὶ ΘΠ ΔΟΡ ΒΟΥ ΠΕ, ἱῬροΠὸ δ πιδητς Ἰοβέταβ ρογαθηϊαηί, ἘΠῚ 
πιᾶδο Ἔυ1ε ΗΙρροοτδίῖ5 βϑηΐθηξα; ρ το] ἀππ5 ΟΥΤΈ, Βπῆησ ἸΟοΙΙ. - 
ἀθοϊάταη5 ΘΙ θηῦς αἰχίϊ, π π ΡΦΥ θη τοοϊὸ. ἀρρο5:- 
τη. 6586 νΟΟΙ ῬΘγοα 16 τι5. θα π6. δηΐ γνβαῦθ. 6δὸ σαϊοίδοϊοη μι 
εϑὲ, νέ δ δοηῃίχαχίδηι. βου μαὐθμλβ. ἀπ! ξαΐθῃ, δὲ ἀδπυὸ τοῖν σο- 



.ϑἊὉ΄ 

ΤΆΤΘ δΟρΑμΝ, δίαιι6 ἱξουτη οαἰοἔβοογο: δὲ αἷο ἐοἴδηι. Ῥοποροῖος 
(οχοτ. νι ἀθδθιτ. ἢ : 

εὐ τοῖς 

ὅ. Ὀδυνέων τὴν ἐγγυτάτω κοιλίην διαιρεῖν, καῦσις, τομῆ, 
ϑάλψις, πταρμὸς, φυτῶν χυμοὶ, ἐφ ὧν τὴν ιδύναμιν ͵ 

ἐεχοῦσε καὶ χυχεών. κακούργων, σκόροδον, 1) γάλα, ΟἸδῶ8 
᾿ἀπεζεσμένος, Ὅξος, ἅλες. -- 

ἸΠετὰ τοσοῦτον μῆκος ϑεωρίας ξσὲ ἕτερον εἰσβάλλω᾽ 

πέλαγος; ῦὅἦϑεν πολλῆς δέεται ὃ λόγος προϑυμίας. ἀλλὰ 

ὃ λόγος ϑέλει' ᾿ϑεραπεῦσαι διαφόρους ὀδύνας. οὐκ ἂν δὲ 

δυνηϑῶμεν αὐτῷ παρακολουθῆσαι, μὴ γνόντες, τί μέν 
ἐστιν ὀδύνη, πόϑεν. δὲ γίνεται, καὶ πόσαι 2) αὐταῖς ὀδύ- 

γα! αἱ κατὰ μέρος διαφοραί. ἀρξώμεθα οὖν ἀπὸ τοῦ 

πρώτου. ὀδύνη ἐστὲν ἀνιαρὰ συναίσϑησις, καὶ δεῖ παντώς, 
ἂν ταύτῃ συνδραμεῖν, καὶ δεῖ “πεφυχὸς αἰσϑάνεσϑαι, καὶ 

ἀηδῆ. τινὰ αἴσϑησι»" εἰ οὖν τοῦτο οὕτως ἔχει, εὑρήζαμε 
καὶ τίνος ἢ ὀδύνη ἐστὶν, ὅτε οὐ τῶν ἀγαϊσϑήτων; ἀλλὰ 

σῶν» αἰσϑανομένων μορίων. πόϑεν οὖν γίνεται," ξητήδω- 

μεν. ἀλλὰ τέως ζητήσωμεν, εἶ πολλὰ τὰ τῆς ὀδύνης αἵ΄. 

τια" καὶ οὕτως αὐτὰ ἀναγῶμεν ὑπὸ τὲ γένος. ξίφος οὖν 
τῇ διαιρέσει ἐποίησεν ὀδύνην, λίϑος τῇ ϑλάσει, ᾿ϑηρίον 
δακὸν τῇ διαβρώσει, πῦρ τῆ διαφορήσει,, ψύξις; τῇ συνα- 

γωγῇ, καὶ ἄλλα μυρία, ἃ ἐπὶ τῶν. ἔξω. χαὶ ξπὶ τῶν 

ἔσὼ χυμὸς σρολὺς ἢ δριμὺς ΠΣ πνεύματα διατείνοντα ἢ 

ψύξις ἢ ϑερμασία ποιεῖ ὀδύνην. ἀλλ ἴσως ἀπερίληπτα 
κατὰ μέρος, συνάγων δὲ τῶν πολλῶν εἰς μίαν φύσιν τὸ 

γένος. διέξεισιν. οὐκοῦν. δεῖ. εἰπεῖν ὅτε πᾶσα ὀδύνη ἢ 
ἀπὸ. τῶν ἔσωϑεν 1 ἢ ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν γίνεται" ἢ οὕτως, 
πᾶσα ὀδύνη. γίγεται. ἢ ἐξ ̓ ἀϑρόας μεταβολῆς ἢ ἐκ τῆς 

πατὰ ποιότητα ἐναλλαγῆς.. ἊΣ δὲ ϑέλεις, καὶ ταῦτα δυ- 

γάγω εἰς ἕν. πᾶσα γὰρ ὀδύνη. ὃχ λύσεως᾽ συνεχείας γίνς-- 
ταί. λύσιν δὲ καλῶ σὺν ἐχείας οὐ ἐόνον. τὸ Κοινὸν νόσημα, 

ἀλλὰ χαὶ δμοιομερὲς καὶ ὀργανικόν"" “πάντα γὰρ. Ζύουσε 
Ὁ συνέχειαν. τῆς: εὐγρ δι δδ τ τοῦ {ερζεθυ καὶ. ΡῈ ὉΡΉΕ 

1) γαληνὸς Οοδᾶᾷ. 2) Ἑοτί. ἀν ταῖς. 
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ὃ λόγος τινὰ ἐπιείκειαν. εἰ οὖν ἔγνωμεν τὰ αἴτια τῆς 
ὀδύνης, ἔχομεν καὶ τὰς ἀφορμάς. εἰ γὰρ ἐξ ἀϑρόας μες- 
ταβολῆς. γίνεται ὀδύνη, ἀϑοόα δὲ μεταβολὴ. οὐ γίνεται, εἶ 

μὴ ἀπὸ ερ φμασίας καὶ ψύξεως τῶν δραστικῶν ποιοτήτων. 
ξηρότης γὰρ καὶ ὑγρότης; :ὡς ὑλικαὶ,. τὸν χρόνον ποιοῦσιν. 
αἱ διαφοραὶ ἄρα τῆς ὀδύνης ἐν ϑερμασίᾳ καὶ ψύξει. εἰ-. 

σίν. - ἐπεὶ οὖν. ταῦτα ἡμῖν προείληπται ἔξωϑεν, ἴδωμεν 

τὴν ἔννοιαν τοῦ λόγου, ὀδυνέων. ἃ μὲν ἡμῖν εἴρηται, ὡς 
λογικῶς" εἴρηται περὲ τῆς ὀδύνης, νῦν δὲ καὶ ϑεραπεύει 
τὰς ὀδύνας “Ἱπποκράτης. ἀλλ᾽ οἴδαμεν ὅτι σπελξίονές εἶσιν 
ὀδύναι παρὰ τὰ ποιοῦντὰ αἴτια. διὰ τοῦτο. πληθυντικῶς, 
ἀπεφήνατο. τὸ δὲ εἰρημιένον τάξιν ἔχει πφογράμματος. 
ὀδυνέων γὰρ τουξέστι περὲ τῶν. ὀδυνῶν. εἰ οὖν ὀδύνην 

ϑέλειξ ϑεραπεῦσαι, μέμνησο τοῦ “Ιππτοχράτους. κανόνος, 

ὃτν δεῖ σε πρότερον ποινὴν ἐπεμέλξιαν ποιήσασϑαν τοῦ 
παντὸς σώματος, παὲ εἰ, μὲν ποιότητι λυπεῖται, χαϑάρωτ 

μεν, εἰ δὲ ποσότητι, φλεβοτομήσωμεν. ἀλλ᾽ Ἱπποκράτης 

λέγει. σοι καὶ τὸν τόπον; δι οὗ ὀφείλεις ποιῆσαι τὴν πά- 
ϑαρσιν" φησὶ γὰρ διὰ τῆς δγγυτάτω κοιλίας. κοιλίαν δὲ κα- 
λεῖ πᾶσαν χοιλότητα, καὶ ϑέλει σε τὴν ἐγγύτατα κενοῦν,, 
ὥσπερ ἐκ τῶν 1) διαίτης ὁ ὀξέων, πλεὐριτικὸν φλεβοτομεῶν,ς διὰ 

τὴν κοινωνίαν τοῦ μορίου τὴν μασχάλην ἀνέταιιον. ἔξεστι δὲ 
καϑολικὸν. τὸν λόγον λαβεῖν" ἐγκέφαλον γὰρ κένωσον διὰ 

ὑπερῴας καὶ μυκτήρων, ϑώραχα δὲ διὰ ῥινός. γέγονεν 
οὖν. ἢ. τοῦ παντὸς αι ἐς καιρὸς. δὲ λοιπόν ἐστι τῶν 

τοπικῶν. βοηϑημάτων. ἀλλὰ πάλιν καὶ ἐνταῦϑα νικήσει. ὃ 
κανὼν ᾿Ιπποκράτους, λέγων τὸ μὲν ἀεχρῆφϑαι, ἀϑρόᾳ {μι8-: 

ταβολῇ;,;, ἀλλὰ συνεθίζειν τὴν φύσεν, ἐκ τῶν ἐπιπολαίων . 
βοηϑημάτων. ἀνέχεσϑαι, τῶν δραστικῶν. ἐχρήσατο οὖν τοῖς. 

ἐπιπολαίοις » καὶ οὐδὲν. ὠφελήϑη. λοιπὸν ὅ Ἱπποκράτης, 
ἔρχεται: ἐπὶ. τὰ δραστικὰ ἢ ψυχρὰ; πρὸς ὃ ἂν “συνίδωμεν.. 
ἐχρησάμην οὖν καὶ καυστῆρι: εὖ ὁ᾽ “οὐδὲ ἐγ προκόπτει μηδὲ 
χειρουργίας ἀμελήσωμεν. ἢ ἴσως. γὰρ μὴ δυνηϑεῖσα ἡ φύσις 
διαφορῆσαι. τὸν, χυμὸν; δεύτερο. πλοῦν πλεύσασα. εἰς. 
πῦον. μεταβάλλει, καὶ 2). χρεία τομῆς ξαγούδης. τὸ πῦον. 

γεγόνασι καὶ ταῦτα. παραλάβωμεν καὶ ϑάλψιν. ὥσπερ 

1) Οπι. περὶ. 2) χρεέας 1: 0:2} ὑὸς 
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ὧν. τοῖς ἀφορισμοῖς: ὀφϑθαλμίαν᾽ ἐϑεράπευσα διὰ Φλεβοτο-. 
μίας, ἀχρατοποσίας, Ἃ καϑάρσεως, λουτροῦ, πυρίας. ταύτῃ 

οὖν τῇ; ϑάλψει χρησώμεθα" καὶ εἶ μὲν. δεῖ ϑερμᾶναι. τὸ 

Ἂ 

στῶν. σῶμα;" πάρεστι γὸ βαλανεῖον. εἶ δὲ τὸ “μόριον. τὸ 

πάσχον, ἢ πῦρία πυρία. δὲ χαὲ διὰ ̓ σπόγγων: καὶ δὲ 

ὀστράχων καὶ διὰ χαλκοῦ. Ἔνθεν" ̓ δ᾽ “Ἱπποχράτης τῷ: 7ξνι- 

χκωτέρῳ ὀνόματι, ἐχρήσατο "γῆς. ϑάλψεως. ταῦτα μὲν οὖν 

πάντα εἴρηται ὡς" ὀπὶ ϑέρμῃ Ψυχρᾶς καὶ βιαζὸμένης αἷ- 

τίας. εἰ δὲ ϑέρμη, εἴη; Ψψύξον. κίνει δὲ καὶ πιαρμοὺς ἐν 
- ΞΞ - Ψ ; ΑΡῈΣ 

καιρῷ δέοντι. τοῦτο δέ ἐστιν. ὅτε πνεῦμα χαὶ ὑγῥότης 
Ἐπ τς ἐν τῷ. ἐγχεφάλῳ; ὃτε ἘΝ “χαλεπὴ ἧ ) ἢ ὀῴϑὰλ αἰὰ, 

μή τίς διάϑεσις ἐν τῷ θώρακι; μὴ ἔμβρυον ἕν᾽ ἢ μήτρα» 

μήπως τῷ κλόνῳ πολλὰ δεινὰ ἀκολουθήσῃ - πᾶσι τούτοις 

χρησόμενοι οὐδὲν ὠφελήσαμεν, καὶ δεῖ ἡμᾶς ἀνακινῆσαι 

: φλεγμονὴ. "ἂν ὀφθαλμῷ καὶ: φλε ἐγμονὴ "ἐν. γαστρὶ “διαφόρως 

χαὶ τὸ βοτανικὸν. “μέρος τῆς τέχνης" καὶ που μὲν παρα-. 
λαβεῖν φυτοῦ. ὀπὸν;- ̓ ὥσπερ τὸν οὐπὸν τοῦ κυρηναϊκοῖ, 
αὐτὸ τὸ ὀπιον". εἰ -δὲ μὴ ὀπὸν; χυλῷ χρήσασϑαι. διὰ τοῦτο 
ὃ Ἱπποκράτης. τῷ" “γενικωτέρῳ.: ὀνόματι, ̓ ἐχῥήσατο' τοῦ τὰ Ξ 
ἰοῦ ̓ εἰπεὼν, χυ μοὶ φυνῶν φυρὰ δὲ χαλεῖ ἡ “παλατὰ συ: 
νήϑδεια, χαὶ πόας. καὶ: ̓ ϑάμγους χα δένδρα: “λοιτεὸν Ὁ δ᾽ ὙΩΞ 

ποχράτης υ ἐπεφέβει. ϑαυμαστὸν. 126} γὸννῷ δτὶ ζήτει. ταῦτα 

“τάντα; ἔφ “ὧν. τὴν δύναμιν. ἔχουσι; γρολλὰ 2) δὲ διὰ τοῦ 

τοῦ ἐνδεικνύμενος, ὅτι: κατὰ πολλοὺς, τρόπους, ἐναλλάττε- 

ται ἡ ϑεράπεία.:" καὶ; ̓ γὰρ- διὰ τὴν. διάϑεσιν οὕτως, ὅτέ 

ἐστὲ κωλ ἐκῆ᾿ διάϑεσιξ, ἀλλ᾽ δτὲ καὶ ἀτεὸ ᾧλέ ἐγματος γἱνὲΞ ̓ 
ταὶ χαὶ ἀπὸ “χολῆς ἀλλὰ τὴν μὲν ἐϑεράπευσα' ψυχοῷ 
ὕδατι, τὴν δὲ ἀνηϑελαίῳ.. παρὰ δὲ τὸν" τόπον οὕτως: 

ϑερατπεεύονταις ἀϊτὸ δὲ τῶν ἐξωϑεν, ὅτι, παρὰ Τὴν ἡλιπίαν, 
παρὰ τὴν Ἀράσι»»" παρὰ τὴν. ὥραν καὶ χώραν; ἀμείβεται, 
ἢ θεραπεία. πρὸς. τοῖς 33) εἰρημένοις βοηϑήδασε, κεχρή- 

μεϑα καὶ κυκεῶνε. ιπυχεὼν. δέ᾽ ἐστι “μίγμα, ὌΣξ οἵνου: ἐαὶ 
ἀλφίτου. φούτων᾽ γὰρ γῦν καὶ δεόμεθα." δ Ταληνὸς οὗν, 

πάντων . ἀπαγορευόντων μηδέποτε. ἐπὶ ΠΡ χοχου πὲς 

1) ΑὉ Βος νεγθο ἑπἰέϊατηι οαρῖΐ ττς ΠΠΠαο Ἐν ποτ 
ἢ οθάϊοο Τιδιιγεηίίαηπο Ῥίυί, ΤΑ Χν. Οὐά. 91. τπϑιβθταπδδ, ξαος, 

ΧΤΙΗ͂, (ο]. 956 ἃ ἔο]ο 251. Νοίαβθο δᾶπο 9 ἀΐσειι Ἐν. 9) δὲ οπι, Ἐ΄. 
9) προειρημ. ἘΞ ᾿Ξ 

ΤΙ. : 1 
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χρῆσϑαι. οἴνῳ, χρηδάμενος ἐθεράπευσεν » τ εἴ ἔγνω “ἀπὸ 
ψύξεως τὴν κεφαλαλ γίαν. εἰ οὖν τοῦτο ἐπὶ κεφαλαλγίας, 
πολλοῦ: φλέγματος ἐν τῇ γαστρί" εἰ οὖν εὑρεθῇ. φλέγμα 

ἔν. τῇ. γαστρὶ; 1) ϑέλομεν χρήσασϑαι τῷ οἴνῳ" εἰ δὲ εὺ- 

παϑὴς. ἥ κεφαλὴ, 'φοβούμεϑα.. τότε οὖν μηχανᾶταί τί ἤ 
τέχνη». καὶ δίδωσι, μὲν. οἶνον. διὰ τὸ φλέγμα, ὕστερον δὲ. 

παρέχει πολὺν εὔχρατον; ἵνα ἐκεῖνο τῇ παχύτητι κατά- 
σχῃ κατὰ τὴν ϑερμασίαν. τοῦ οἴνου; καὶ μὴ ἐάσῃ αὐτὸν 
εὐανάδοτον " γενέσϑαι.... ὃ οὖν ἐχεῖ ἐποίει τὸ εὔκρατον, 
τρῦτο, δνταῦϑα τὰ ἄλφιτα, νὰ τῷ πάχει κάτω κατάσχῃ 
τὸν οἶνον. λοιπὸν. ὅ.. εἱπποκχράτης ἐπιφέρει ϑαυμαστὸν λό- 

γον, ὅτι καὶ ἀπὸ τῶν κακούργων ζήτει... πολλὰ γὰρ. εἴρη- 
ται, αἴτια τῇς ὀδύνης ,᾿χαὶ οὕπω συνεπεράνθη. ὀδυνῶσι 
χὰρ. -ἡμᾶς - καὲ τὰ δηλητήρια, καὶ τούτων Τὰ μὲν ἔξωϑεν, 
τὰ δὲ ἐσωϑεν, καὶ. τὰ μὲν. ϑερμαίνοντα; τὰ -δὲ ψύχοντα. 

᾿Ιὸς ἀσπίδος ἐξωϑεν. μὲν...2) «οὐ ϑερμαΐνει; ἰὸς σκορπίου 

ἔξωϑεν. οὗ ,Ψύχει,. δϑεν: δοκοῦσιν ὡς ὑπὸ: πρυστάλόυ βάλ- 

λεσϑαι" κώγξδιον ἔσωϑεν σὺ ψύχει". σχαμμωνία ἔσωϑεν οὗ 

ϑερμαίνει., ζήτησον δὲ. καὶ τὰς ἐπιτηδειότητας" λαγωὸς 

ϑαλάρσιος ξλκοῖ. τὸν πνεύμονα, κανϑαρὶς δὲ τὴν χύστιν- 

ἀλλὰ καὶ ταῦτα διὰ. τῶν ἐναντίων - ϑεραπξύομεν. ἔγϑεν 

καὶ Γ αληνός ποτε; ἀλλὰ καὶ 35)Ὲ γαληνὸς ἐν τοῖς δηλητη- 
οἰοις 4) τάττεταε, καὶ: μάλιστα τὸ- τυρῶδες. πλὴν κεχρή- 
μεϑα, τῷ ὀρώδει, καὶ μετὰ μέλίτος: κεχρήμεϑα δέ ποτε 
παν. σκορόδῳ. ἐν ψυχρᾷ.- διαθέσει, καὶ: οἱνῷ. ἀπεζεσμένῳ. 

5) τὸ δὲ ,ἀπεζεσμένῳ. σήμαίνξι ἢ ὅτι, οὐδὲ τῷ Θέρει 

παρέχομεν, ψυχρὸν. αὐτὸν; ἀλλὰ ᾿ϑερμάναντε δ διδόαμεν ὶ 

0) ξεστάκρατα". ὕϊς δει. ἕψομεν. ὡς ἐπεὶ. 7) σίραίου ἕψομεν. 
τοῦτον" ἢ καὶ ὅτη μιγνύντες αὐτῷ τινά ἕψομεν ἢ μυρσί- 
γας ἢ. κύπειρα,. ἃ. δύνανται αὐτὸν ἐπιϑορμᾶναι.. εἰ, δέ 
στοτ8 ᾿μάϑωμεν͵ ὅτι καὶ βλεννώδης χυμὸς συνῆκται, ὥσπερ 

ἐπὶ τῶν μυκήτων" οὕτος δέ ἐστιν εἶδος ἀμανιτῶν" δυσα- 
πολύτως δὲ 8. ἔχονται τοῦ στομάχου οὗτοι" ξπὶ τούτων 

: τὰ δραστικὰ τῶν βοηθημάτων παρέχειν ὄξος, ὅλας, γ»ίτρον, 

ἃ δύνανται μαστέξαι 9) παχὺν χυμὸν. 

1) “ϑέλων μὲν Ε. 2) οὗ ὁπι, Ὁ. υδθῖαπ6. 2) 1ὲς.. Ο, γάλα, 4} ἅτ- 
τεέσϑαι ἴ,, δ) τῷ Ἐ, 6). οὐτὴ. δάυὰ ἀϊυίαμι Ὁ. 5) συρέου σοδα, 
ἑινώμεθα θ΄. 8) ἔχοντας ἵ,.. 9) παχὺν οχὰ, Ο, ἴ,. ΔΛ. 
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᾿ Ὁ εἰ ἐμψψυχρότεφ
ος, ὃν ψυχρῆ ὥρῃ καὶ χώρῃ

, ΠΗ 

μότερος ἔσται. τοῦς 

Πολλὰ τῶν. βιβλίων. τοῦτον ἔχουσι τὸν τ πρὸ τοῦ 
προειρημένου. λέγεϊ, δὲ τοῦτο, τὸ ἀλλαχοῦ εἰρημένον πὲ 
τετάνου " “γέῳ᾽ εὐσαάρκῳ ϑέρεος μέσου ̓ ψυχροῦ, πολλοῦ. 
τοῦτο οὖν 2) καὶ. ὠνταῦϑα λέγει, ὅτι ψυχροτέρα “ράσις 
ἐν ψυχροτέρᾳ, ̓ὥρᾳ καὶ χώρᾳ ϑερμοτέρα ἔσεὶ, πυχνουμέ- 
γῆς τῆς ἐπιφανείας, καὶ ἀπολαμβανομένου. ἔσω τοῦ ὅε0- 
77 ἔνϑεν λαμβάνεται, ὃ, αληνὸς. τοῦ ἐνθερμότερον. τὸ 
γὰρ ἐν τὴν ἐπίτασιν δηλοῖ, ἐπείϊεερ ἤρκει. εἰπεῖν ὅτε τὲ ϑερ- 

᾿ μότερον. ἔσται. ἘΤΕῚ.:: Ξ 
ᾧ 

ἐς ἤάνϑρωπος ἐν ἐκ κόπού, ἐξ δδοῦ 8) ἀδυναμίῃη χαὶ βάρος, 
ἀνέτέτυεν᾽ ἐβῆσσε γὰρ ἔξ πορυφῆς-. τιῤροετὸς. τερὸς χεῖρα 
ὀξὺς, ὑποδάκνων.". δευτεῥαΐῳ πἀρηβαρίη, γλώσθα,. ἔπε- 
᾿καύϑην δὶς. ̓ ὀνυχογραφηϑεῖσα οὐχ ἡμοῤῥάγησεν" ἀριστε- 
"Ῥὸς σπλὴν μέγας χαὶ σπληρὸς ὠδυγᾶτο. ---.-. 

Ἕν, τούτῳ τῷ τμήματι δ «πποχράτης ᾿ καὶ. πυριδοῦς. 

ξέϑετο, λόγουρ, καὶ, ϑεραπευτικοὺς “ὀδυνῶν. 4) 7771} 
ὑποτίθεται νόσημα,- καὶ τουτοῦ “Ζὴν πρόκαταρκτιπὴν αἷ- 
τίαν, τὸ δὲ 7:8 ἐρας οὗ. λέγει. εἴτε ἔζησεν εἴτε ἀπέθανεν. 
ἀλλὰ μὴν οὐδὲ οὔρου ἐμνημόνξυσεν᾽ “οὐδὲ σφυγμοῦ, ἵνα ἔκ 
τῶν. λεγομένων͵ εἴποι. τι περὶ. τοῦ ̓ ἀποβάγτος. :λέγει δὲ 
ὅτι, ἄνθρωπος, ἐνόσησε. τέως δὲ τὸ μερικὸν ὄγομα τοῦ 
πάσχοντος μὴ εἰδὼς, τὸ χκαϑόλου δχρήσατο, γεγιυκιῦς εἰ- 

πὼν ἄνθρωπος, ἢ ἀνὴρ ἣν ἢ γυνή... οὗτος οὖν ἐπύρεξεν. 
ἢν δὲ τοῦ πυρετοῦ αἴτια πολλὰ, χαὶ ταῦτα δὲ οὐχὶ σπρο- 

ἡγούμενα, οἷον ὅ. ἑλκώδης ἢ ὃ. τογώδης ἢ ἢ ̓ ἀστο"οπώδης, 
ἀλλ ὃ ἐκ προκαταρλτικῆς αἰτίας. ἐξ δδοῦ γάρ" ΞΖ τούτου 

- σοῦ κόπου πυρετὸς αὐτῷ ἐγένετο κακοήϑης. . καὶ πῶς 
ἀπὸ. κόπου πυρετὸς γίνεταν. καϊοήϑης; ὁ γὰρ κόπος τὸν 
ξφήμερον μόνον, ἀνάπτει; χοΐ φαμὲν ὅτε ἐνταῦϑα συνεχεῖς. 

ὅ) ἐγένοντο οἱ κόποι. εἶπες γὰρ ὃ Ἱπποκράτης, ἐκ κόπου. 

2 δί 
ς 

1) Ηδες ξοπίθηιία συπε ΞΟ ΟΠ ἀρπᾶ Ὁταβδυπι, Ὥοη ̓ ἀδξι ἀθυδίαν ; 

5οα δηίδοδά! ργόχῆπδηη ΘΟ  οπαπ6 Οὐδ βϑὶ ἃ ΒΟΞίσΟ ἀϊδοτοραῖ. 2) χαὶ 

οπι Εἰ 3) ἀδυναμῶν. δευτεραῖος Οσἀα. 4) χαὶ διαγνωστικοὺς δἀ-᾿ 
τι Ε΄, γῦν οὖν Ἐ. 6) ἐγίψο;το Ἐ, 

11 
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καὶ ἴσως, ἐφημέρου γενομένου, εὐρέϑησαν οἱ χυμοὶ ἢ τὰ 
στερεὰ ἐπιτήδεια 1). ἐδείξαγτο, καὶ “αλεπὸν ἐντεῦϑεν 

ἀνήφϑη αὐτῷ «νόσημα ἢ ἴσως ὃ κόπος ἐχεῖ. ἐγένετο μετὰ 
τροφὴν πρὸ πέψεως, καὶ φλέγματος πολλοῦ ϑησαυρι-. 
σϑέντος, χαλεπὸς ἐ ἐγένετο αὐτῷ ὃ πυρδτός" ἢ ἴσως περιτ- 
τωματικὸν ἦν τὸ σῶμα, καὶ ἤμελλε »οσῆσαι, κακίας ἐμ- 
φωλευούσης ἐν τῷ σώματι, καὶ ἐπιγενόμενος ὃ κόπος ἐδη- 
μοσίευσε 2) τὸ νόσημα, καὶ 3). συνέστιος ἐγένετο, καὶ 

-προχαταρκτικὸς, ὃν ἐξέφηνεν 4) ἤγουν προχαταρκτικὴ, 
αἰτία. ἐγένετο οὖν ὃ πυρετός. λοιπὸν ἀδυναμίᾳ κατεβλή- 
ϑη ἐὰν γὰρ αἵ δυνάμεις διαφορηϑήσονται ἐκ τοῦ κόπου, 
καὶ κατοαβληϑήσονται ἐκ τοῦ νοσήματος. ἐγένετο δὲ καὶ. 

γι -Ἑ , γ 5 Ὁ ὯΝ ᾿ , , καὶ Σ 
βάρος. καὺ τίνες μὲν φασιν, οτι ἐπειδὴ προ σημεὼς «δ γξ- ες 

ψγετο ὁ κύπος, φλέγμα. πολὺ συναγόμενον ἐβάρει τὸ δῶμα. 
᾿ς. ἔς ν 22 γι -οἍὟ 3. .δδ, 9 5 4:2 τ εν, 

τὸ δὲ ἀληϑὲς, βάρος αὐτῷ. ἐγένετο: ἐπειδὴ ἀσϑενηπκυῖα ἢ΄ 
’ 3 Η ὦ Φ 6 “ , ςς γ,. 

δύναμις παὶ τὸ οἰκεῖον ἀχϑος᾿ τῶν μορίων ὡς βάρος ἐνό- 
“- : νι. ν 2 ΣΕ ς ᾿ ν 3 , ΟῚ) ᾿ 

μιΐζεν. 5) ανεπτυδ δὲ μετὰ βηχος" τὸ δὲ ἀναγόμενον ἂν-᾿ 

τέκρυς ἦν. ἢ ἐκ τοῦ ᾿ϑώρακος ἢ τῆς κεραλ ῆς πασχούσης 
καὶ κατασταῖ, ζούσης εἰς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν, μετὰ βηχὸς 

ἀνήγετο. τὸ δὲ ἀναπτύειν οὖν 6) ἐδέξατο ἀκολουθῆσαι 
τῷ κόπῳ, ἀλλ ἴσως τῷ τόπῳ, ἔν ᾧ ἐγένετο ὁ κόπος. εἰ 

γὰρ. ἦν οὗτος ϑερμότερος, ἠδύνατο. χύσιν» ἐρ γάσασϑᾶι. 

μᾶλλον γὰρ καὶ ἔκ “ἐφαλῆς ἦν τὸ ἀναγόμενον" εἶπτδ γὰῤ 
Ἱπποχρότης τὸ ἕξ “κορυφῆς, Ἐκ μέρους τὸ πᾶν ὀνομάξ ων- 
οὐ γὰρ, ὥς τινές φασι, κορυφὴν Ἴ) λέγειν τὴν ἀρχὴν τοῦ 

νοσήματος. “λοιπὸν καὶ Οὐχ ὁ τυχὼν ἦν πυρετός. ὀξὺς γὰρ 
8) ἦν καὶ δακνώδης ποὶ χαλεπός. δίρηται δὲ ἔν τῷ περὶ 

διαφορᾶς πυρετῶν, πῶς αἵ οὐσιώδεις διαφοραὶ τοῦ. πευ- 
φετοῦ λαμβάνονται ὃ ἔκ τῆς ποιότητος, ἐκ τῆς ὕλης, ἐχ τοῦ 

τρόπου τῆς κινήσεως. δύο. 3) δὲ διαφορὰς εἶστεν ὃ. Ἵππο- 

χράτῃς, ὀξὺν μὲν εἰρηκὼς τὴν “ποιότητα ̓  δακνώδη δὲ τὴν 
ὕλην ὑποκειμένην. 10) τὸ δὲ ἦ ἐ: ,καλοήϑῃς ὃ πυρετὸς, Ὅτι 

καὶ εὐθὺς ἐκ θετιτρον τῆς ἡμέρας καρηβαρίαν ἤνεγκεν; 

Ἢ ἐδέξαντο Ἵ,. χὰ οαἸοΎ αν δ Υ 1] τη δαβοῖρίοι ἄπ πὶ μα- 
᾿Ρη 5. Ὁ... 9) τόνον Ἐ-. 5) συναίτιος Ἐ, Ῥδιείθείι Ο,. 4) τὴν πρηγοῦυ- : 
μένην αἵτίαν Ἐ, 6) «αὶ αάάιι Ἐ. 6) ἐξ ἀνάγκης ἡμαΤοὐθηρε Ε. 
Π) λέγειν Τ,.. ἃ. 8) ὧν ἢ, ἡ οὖν Ἐ, 10) ουει, τότε, 
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ο ἢ ὅτι περιττωματικῆς ὑποκειμένης. ὕλης, καὶ ,χυϑεϊσης ἔχ. 
- χοῦ πυρετοῦ; οὗ ἀτμοὶ ἄνω ἔτρεχον, ἤ ὅτε. τ η. βὴξ 

ἔτεινε τὰ πϑρὶ τὴν» κεφαλὴν καὶ ὠδύνα. ὅϑεν καὶ ἢ γλῶσσα 
ἐχκαεῖσα, ἐμελάνϑη,. καὶ ἢ δὶς ὀνυχογραφηϑεῖσα οὐχ ἡμοῤ- ᾿ 
ῥάγησεν; ἢ} ἔσως ἠνέχϑη μὲν, σεάγδην δὲ, ὡς δηλοῦν χα- 
κόηϑες γόσημα. -χαὶ τὸ. δὴ πέρας, ὃ σπλὴν σκληρὸς ἐ ἐγέ- 

γετο. ἰσὼς γὰρ τῇ αἱμοῤῥαγίᾳ χ κενωϑέντος τοῦ λεπτοτέρου,. 
“2) ἐῤδεψε τὸ παχύτερον. παρὰ. τὸν σπλῆνα »᾿χκαὶ᾿ ἐποίησε 

φλεγμονὴν, οὗ δήπου γὰρ σκίῤῥον ἜΣ οἴδημα". ὀδύνη γὰρ 
«- παρακολουθεῖ. ἕν μόνον ζήτει, ἄρα διὰ τί εἶπεν ἀριστε- 

4 »,.) , Η -. 1}: 0), ὁ τς » » τε “: 2 
ρὺς σπλήν; τί γὰρ δεξιός; καὶ ἐστι μὲν εἰπεῖν, ὅτι τὸ ἐξ 
53: ἘΣ ΞΤ ΞΙΖ; ἜΣ ΞΑ δ τ 153 ν τῷ ι ς ἘΠῚ 
ἀριστερῶν δπόμεγθν. εἶττε" τὸ δὲ. ἀληθὲς, ὅτι καὶ Ὁ σπλὴν 

ἔπασχε μᾶλλον. αὐτοῦ τὰ ἀριστερά" αἱ γὰρ. πλευραὶ ἐπ 
΄ - -᾽ ’ - 39 ᾽ὔ 5 Ὁ Ἐν 

τοῦ πυρετοῦ κατασπώμενον ὠδυνῶν αὕτον- τ 

9, 3 εξ τ-ς ς 53:5 , ς ,. ξι.»ν ᾿ » 
ζ΄. Οἱ ὑπὸ τεταρταίου ἁλισκόμενοι. ὑπὸ τῆς μεγάλης γοῦ- 

σου οὖἶχ. πος ἣν δ᾽ ἁλίσκωνται Ὁ. παὶ 
ἐπεγέ ἔνηται. τεταρταῖος, παύονται." 

᾿» 

Νὺν περὶ γοσήματος καὶ συμπτώματος. ϑέλει. δια}: 
χϑῆναι, καὶ μέμνηται μεγάλης γούσου" μεγάλη δὲ »όσος 
ἐστὶν, οὐχ ὥς τινές φασι πᾶσα δυσκαταγώνιστος παὲ χρό- 
γὸυ δεομένη, ἀλλὰ μόνη ἢ ἐπιληψία, ἥτις οὕτω καλεῖται 
ἢ ὅτι μεγάλη καὶ δυσχερής ἢ ἔστιν, ἢ ὅτι τὸν μέγαν τόπον 
κατείληφε, τὸν ἃ ἐγκέφαλον" λέγεται δὲ καὶ παιδία καὶ ἱερὸ »ό-- 

'σος, καὶ ἐπιληψία, καὶ “Ἡρακλεία-νοῦσος. γίνεται δὲ αὕτη ἀττὸ 
χυμοῦ ὄντος ἐν ταῖς κοιλίαις τοῦ ἐγκεφάλου. ὅτι γὰρ. οὐκ 
ἂν τῇ οὐσίᾳ, δηλοῖ τὸ αἰφνίδιον τῆς ἀπολλαγῆς. οὕτω 
δὲ χαὶ ὃ χυμὸς, εἶ 3) μὲν φλεγματιχὸς ὧν μείνη εἰς, τὰς 
ποιλίας͵ ποιεῖ τὴν ̓ἀπὸ φλέγματος. ἐπιληιψίαν" εἰ δὲ ἔζϑοι 
εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ ἐγχεφάλου; τὴν ἀποπληξίαν .. ὡσαύτὼς 
δὲ εἰ μὲν ἦ μελαγχολικὸς, ποιεῖ ἐπιληψίαν ἀτὸ μδλαγχο- ᾿ 
λικοῦ χυμοῦ" εἰ δὲ ἔλϑοε εἰς τὸν οὐσίαν 4) τοῦ μιελαγχολεκοῦ.. 
εἰ οὖν γένηται τεταρταῖος πυρετὸς, ἢ ἐπιληψία ἢ. ἀπὸ με- 
λαγχολικοῦ χυμοῦ οὗ γίνεται". οὐδὲ γὰρ ὡς ἀπὸ σκηπτοῦ χυ- 
λοῦ λαμβάνεται τὸ. ἡμέτερον. σῶμα, εθς. πᾶσι τοῖς πὰ 9ε- 

ΤΠ ἢ ὅν Α. 3) ἔῤῥιψε 1... 3) μὴ 1, 4) Ἀρορϊεκίαμι. Ο. τὴν με- 
λυγχολιχὴν Ἐ, Ἰΐοτί, ὠποπληξέων τὴν εἴο, : Ξ 
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σιν ὑπηρετεῖν. ἀλλ ὥσπερ. εἴρηται, ἀγωτέρω, Οὗ αἱμοῤῥοΐ- ̓  
δὰς ἔχοντες; πάσης τῆς κακοχυμίας ἐχεῖϑεν "ξνουμένης, 

οὕτω καὶ ἐνταῦϑα γίνεται. ἥ ἐπιληψία, χαὶ εἷ ἐπακολου- : 
ϑήσει τεταρταῖος, παύεται, ἐπειδὴ ἥ ϑερμασία᾽ ἥ ἀπὸ τοῦ 

πυρετοῦ δύναταν λεπτῦναι τὴν ὕλην. ἔχει δὲ καὶ ἱκανὸν. 
διάλειμμα ὃ τεταρταῖος, ἐν ᾧ δύναται ἡ δύναμις τὸ χυϑὲν. 

ἐκ τοῦ πυρετοῦ πέψαι καὶ ποιῆσαι ἀπαλλαγή». ὅγϑεν Ἵπ- 

ποκχράτης τεταρταίου μόνου ἐμνημόνευσε καὶ οὐκ ἄλλου. 
πυρετοῦ, πρῶτον μὲν ὃτι οὐκ ἔστιν ἄλλος πυρετὸς το- 
σοῦτον ἔχων διάλειμμα, ἵνα κτήσηται ξαυτὴν ἤ δύναμις. ἕ 
ἄλλως δὲ ὃ 1) τριταῖος οὐ πεποίηται" ὀλιγοχρόνιος 7 γάρ. 

ἔστι χρόνου δὲ δεῖται, ἡ ἐπιληψία. ϑ) ἄμφω. οὖν οὐκ 

ἐμνήσϑη, ἐπειδὴ ὡς εἰρηται ἐν τῷ περὶ διαφορᾶς πυρε- 
τῶν οὕτος σχεδὸν τῶν συνεχῶν ἐστιν, ὥς βλεννώδης, χαὶ 

δυσαπολύτως ἔχειν τῶν μορίων. εἰ μὲν δὴ ϑέλομεν εἰπεῖν, 

εἶναί ἔκ τοῦ διαλείποντος πυρετοῦ, ἵνα ἢ εἰσβολὴ αὐτοῦ 
εἴη μετὰ ῥίγους. ῥῖγος δὲ γίνεται, ἐχριπτομένης τῆς ὕλης. 
ἐν τῷ ῥίγει οὖν ἐπαιδεύετο τῆς ἐπιληψίας ἡ ὕλη ἐπὲ τὰ 
ἔξωϑεν φέῤεσϑαι. 

ῃ. .Α4νϑ8; οἵων οἷαι οἵ νοῦσοι. --- 

Οὗτος ὅ λόγος τοῦ εἰρημένου ξστὶ συμπτώματορ' ἐπεῖ- 

δὴ γὰρ. εἴρηται ὅτι ἐπὶ, τῇ ὀπιληψίᾳ εἰ ἐπιγένηται τεταρ- 

ταῖος, ἀγαϑὸν, φησὶν Ἱπποκράτης" ζήτει οὖν τὰ ἀλλήλοις. 

ξπιγινόμενα, εἴτε ἐπὲ χωκῷ, εἴτε ἐπὶ ἀγαϑῷ. 

9΄. Ἢ χολὴ, οἷον εἶπον περὶ τῶν ὀρνίϑων, ὅτι χο- 
λώδεερ. -- 

- 

Τοῦτον τὸν λόγον τελείως ἐξέβαλεν ὃ Τ' αληνός. τέ γὰρ 
εἴπω περὶ τῶν ὀρνίϑων ». ὃτι χολώδεες; χαί τινές φασιν 

ὅτι ναί" χολώδεις γάρ εἰσιν, ὡς δηλοῖ τὸ κοῦφον καὶ 
μετέωρον. αὐτῶν. 

ε΄; Θερμότης δριμύτητος σημεῖον, οἵ ὄχλοι, αἵ δίοδοι. --- 

Οὗτος ὅ λόγος ἀληϑής' ἥ γὰρ ϑερμότης καὶ τὴν δρι- 
μύτητα ποιεῖ, καὶ ἔστι συμεῖον ὃ) αὐτῆς. λοιπὸν, αὕτη ἢ 

1) τρίτος Ἐ.. 2) ἀμφημερινοῦ. Ὁ, γεοοίθ6, 2) αὐτοῖς Οοἕά, 
΄ 
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ἰ δριμύτης ἧ οὖσα τῷ σώματι ἢ) ἐν μορίῳ, ἔχοντι φυσιχοὺς Ξ 

ὑπονόμους, καὶ ἐν τῇ διεξόδῳ. περιέχει τὴν αἴσϑησιν, χαὲ 

τοῦτό ἔστιν αἵ δίοδοι, ἢ ἐνδομυχοῦσα καὶ ἐσῶ πέονδα 

ϑλίβει καὶ διαβιβρώσκει, καὶ. ὄχλον παρέχει. 

ἘΣ τὰ τοῖσι παρακρούουσι λήγουσιν ὀδύναι πλευρέων, 
ἔστι δὲ οἷσι καὲ πυρετός ἔστιν, ἀλλὰ σὺν ἱδρῶσιν, 

ἔστιν οἷσι, καθφαλέον παδ᾿ περίτεταμένον τὸ. θ᾽ δέρμα ἢ χαὶ 
ἁλμυρώδεες. -"- 

᾿Σαφὴς οὗτος ὃ "λόγος. πλευριτικὸν "ϑ. τινε ἐγένετο 
᾿ γόσημα, ὡὧξ ἐδήλωσεν ἡμῖν τὰ παϑογνωμονικὰ αἴτια, καὶ 
χαλεπὴ πάροδος ὀδύνης. ἐξαίφνης εἰσελθὼν ὃ ἑἰατρὸς εὗρε 
ῥᾳστώνην, εὗρεν ἀνωδυνίαν καὶ τοὺς παρεστῶτας χαίροντας, 
ἀλλὰ αὐτὸν οὐ δεῖ, ὡς ἔτυχε, χαρίσαι, ἀλλ ἐρωτᾷν, εἰ 
πρίσις ἐγένετο; δ᾽ ἀπόστασις. καὶ οὐδὲν εὑρίσκει, εὑρίσκει 
δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς τεταραγμένους, καὶ σημεῖα τταραφροσύ-- 

ς Χ ἡ ϑη ευπ εξ τ δ. ς γὴηὴ} χε τς » 3ηη3 ».χ 
γῆς, καὶ λέγει μέγα κακὸν" ἐλύϑη γὰρ ἢ πλευρῖτις, ἀλλ ἐπὶ πα- 
ἌΣ τ ς Ἁ }). Ὥς ΞὉΣ Ἀ 3 ΕΣ ἿΣ λ ἧς αὶ ᾽ Ἁ 2 

χκῷ. ἢ γὰρ ὕλη ξῤῥδεψεν εἰς τὸν ἐγκέφαλον" ὅπόσοι γὰρ πονέ- 
“- ; - 

οντές τι τοῦ σώματος, πολλάκις δὲ ἢ πλευρῖτις οὐ τελευ- 

τῷ εἰς παραφροσύνην, ἀλλὰ διὰ ἱδρώτων ἐκχρίνεται, 
ποτὲ διὰ βηχίου, δὲ ἐχταβάξεως 1) γαστρὸς, διὰ πολλῶν 

συμπτωμάτων" ποτὲ δὲ ἀπόστασις ἐγένετο παρὰ τὸ δέρ- 
εἀια, καὶ ἐχεῖνο καρφαλέον ἐγένετο καὶ περιτεταμένον. εἴ 
δέ ποτε ἐξ ἁλμυροῦ ποτε χυμυῦ ἐγένετο ἢ πλθυρήτις, 
ἠνέχϑη κατὰ τοῦ δέρματος, ᾿ 

ιβ΄. .Ζ: γναρκπώσιες οἷαν ἐξ οὐάτων καὶ οἷαι τῷ τὸ ἰσχίον, --- 

Προσεχὴς οὗτος ὃ λόγος ἐχείνῳ τῷ ϑεραπεύοντε, τὸ 

οὖς. ἔνϑα 2) ἀπορεῖ τῆς ὀντῶς ϑεφαπείας, καὶ 8) “οῆτοῖ 
τῇ παραμυϑίᾳ 7 διὰ τῶν γναρκούντων, ὥσπερ. ἐπὲ τοῦ 
πάσχοντος τὸ οὖς, καὶ τοῦ ἔχοντος τὴν ἰσχεάδα." 

͵γ , Ἐξ οὐάτων δὲ οὐάτων τὰ πολλὰ ϑνήσκει. ---- 

. Ἐπειδὴ τὸ, οὖς νομίζεται εἶναι τῶν τυχόντων μορίων, 
λοι ὃ Ἱπποκράτης ὅτι ἐξ οὐάτων καὶ δὲ οὐάτων πολ- 

λοὶ ἀποϑνήσχουσι, διὰ μὲν τοῦ ἐξ οὐάτων ἐνδεικνύμε- 

1) γὰρ τοι Οοἀά. 2) ἔλεγειν ἃ πάτη. λέγει γὰρ. ἀἀάϊι Ἐ, 3) χρή- 
σε Οοδά. 



Ἃ 

168. 

νὸς τὸ κατὰ πρωτοπάϑειαν, διὰ δὲ τὸ δὲ οὐάτων τὸ 
κατὰ συμπάϑειαν. πολ λάκις γὰρ ὃν τῷ ὠτὶ ἐγένετο χαλε- 
πὸν πάϑος, καὶ τοῦτο νεμόμενον κατὰ τὸ συνεχὲς, ἔῷφϑα- 
σε παρὰ τὸν ἐγκέφαλον καὶ ἐποίης ϑάνατον. πολλάκιἢ 
δὲ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ ἣν πολλὴ ἢ ὕλη, καὲ ταύτην ἀπολακτί- 

ζουσα ἡ δύναμις παρὰ τὰ ὦτα ποίησε ϑάνατον. 

ιδ΄, Οἷσι δέρματα περιτείνεται καρφαλέα χαὶ ξηρὰ ἄνευ 
ἱδρῶτος τελευτῶσιν, οἷσι δὲ χαλαρὰ σὺν ἱδρῶτι. -- - 

Εἴρηται οὗτος ὃ λόγος πολλοῖς τόποις, ὅτι Ἄν εὕρῃς 

ἂν νοσήματι χατάξηρον τὸ δέρμα καὶ περιτεταμένον, μὴ 
προσδοχήσῃς ἱδρῶτας. ἣ γὰρ ΞΖΕΣ ΣΙ τοῦ δέρματος οὐ 
δέχεταε" εἰ δὲ εὕρῃς αὐτὸ κεχαλασμένον, εἰκὸς γίνεσθαι ᾿ 

ἱδρῶτα. ἀλλ᾽ ὅρα πῶς οἶδε τὰς διαφορὰς ὃ “Ἱπποκράτης. 
ἄλλο γὰρ σκληρὸν καὶ χαρφαλέον καὶ περιτεταμένον, καὶ 
τούτοις μαρτυρήσουσι τὰ ἐναντία" τῷ γὰρ σχληρῷ ἀντί- 
χεῖται τὸ μαλακὸν, τῷ περιτεταμένῳ τὸ χαλαρὸν, τῷ παρ: 
φαλέῳ τὸ δίῦγρον. οὗ γὰρ ἄδικος ἡ φύσις, ὥστε τῷ ἑνὶ 
πολλὰ ποιῆσαι ξναντία. 

Ἔν τοῖσε παλιμβόλοισιν αἵ μεταβολαὶ ὠφελέουσὶ. 
τούτοισι μεταβάλλειν, 'πρινὴ κακοῦσϑαι, εἰς τὰ πρέ- 
ποντα, οἷον “Χαιρίωνε' τὰ ἐρεϑιζόμενα ἐξ οἵων τὰ ον 
χνώδεα. --- 

ἘΤ ἐστι παλέμβολον νόσημα, οὐ δυνάμεθα γγῶναε, μὴ 
γνόντες τί καλεῖ ἢ συνήϑεια παλίμβουλον ἄνϑρωπον. πα- 
λίμβουλος οὖν ἐστιν ὃ ὕπουλος, ὃ ἄλλα μὲν λέγων, ἄλλα 
δὲ φρονῶν, καὶ ὃ εὐμετάβλητος τῷ λογισμῷ, τοιοῦτόν ἐστι. 
καὶ τὸ »όσημα. πολίμβουλον γὰρ λέγεται τὸ δοκοῦν ἔχειν : 
δᾳστώνην, “καὶ ἔσωθεν ὃν χαχόηϑες. ἐπὶ τούτων οὖν τῶν 

νοσημάτων ὀφείλεις μεταβάλλειν. χαὶ πῶς εἶπε πάντα͵ 
κατὰ λόγον, ἐπείπερ ἐνταῦϑα οὗ διαμένει" ποτὲ γὰρ 
ἠρεμεῖ, ποτὲ χκακοηϑεύεται, ἢ ἴσως ἐκεῖ εἶπε μὴ μετα- 
βαίνειν τουτέστιν εἰς ἐναντίον, μὴ ἀπὸ ϑερμοῦ ἐπὲ ψυ- 
χρὸν βοηθεῖν" “πλὴν κατὰ “τὸ ποσὸν 2) ἀμειβόμεϑα ἀπὸ 
ϑερμοῦ εἰς ϑερμότερον. τὸ δὲ μεῖζον νῦν ἐνδείκνυται, ὅτι 

1) τό Ἐ. 2) ἀμείβωμειν Ὑ. 
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πολλάκις παλίμβουλον γόσημα χαὶ πρὸς ἡμέρας ὀλίγας 
ἔσχε ῥᾳστώνην, παὶ σὺ νομίσας τελείαν᾽ γεγονέναι. ἀπαλ- 
λαγὴν, ἁδροτέρᾳ᾽ ἐχρήσω διαίτῃ. εἰ οὖν ὑπέστρεψεν δίς 

τὸ. κακόηϑες γόσημα, μηκέτι, 1) ἐπιμείνῃς τῇ. ἁμαρτίᾳ, 

ἀλλὰ. ᾿μετάβαλε χαὲ -σὺ εἰς “λεπτοτέραν δίαιταν, ὥσπερ. 

οἶδεν αὐτὸ δ΄ Ἱπποκράτης ἐπὶ τινὸς ποιοίωνόξ,. ᾧ ἐγένετο 

κέρχνος τουτέστι χτύπος περὶ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν. καὶ 
ὥσπερ προηγεῖται, γαυτία ἐμέτου, οὕτω καὶ βηχὸς ὃ πέρ- 

νος. γίνεται γοῦν ἐπὶ ἐμφράξεως τῶν πόρων, καὶ τῶν 

: βραγχίων τοῦ πνεύμονος. μαχόμενον γὰρ τὸ πνεῦμα, μετὰ 

τοῦ. ἔμφρ ἄττοντος φλέγματος. ἐποίει, τὸν χτύπον. ἐχείνῳ 

᾿ οὖν. ἐγένετο τοῦτο τὸ πάϑος, χαὶ διαλείψαντος αὐτοῦ, 

πρὸς ὀλίγας ἡμέρας ἐχρησάμεϑα τῇ ἁδροτέρᾳ ΠΡ 

ὑποστρέψαντος ᾿. τῇ λεπτομερεῖ. 

“ς΄. Οἷσι μὲν. ὑγιὲς χαταλείπεται,. κάτω ὑφηρημένης τῆς 

προφάσιος, ἢ καθαίρων. ἢ ἀποδέων ἢ ἀποξέμηνοι, ἢ 
. ἀποκαίων, οἷσι δὲ μὴ, οὔ. --- 

Οἱ, ιοτὸς ὃ λόγος καὶ πρέπων χειρουργοῖς. πολλά-. 
πις γὰρ ἐπλεόνασέ τε παρὰ φύσιν νόσημα ἐν τῷ σώματι. 

᾿ , :ς ,ὔ , ’ 53 5 3.32 

καὶ συνοιδεν ἡ τέχνη χειρουργίᾳ, χρήσασϑαι. ἄρα οὖν ἐπ 
5 

ἀπείρῳ. μὲν 2) τέμνειν; οὐδαμῶς, ἀλλ ὄχοι τοσούτου, 

ἕως. οὗ φϑάσωμεν τὸν ὑγιαίνοντα τόπον. ἂλλ. ὡς εἰκὸς 

ἐν τῷ μέσῳ κατεβλήϑη ἣ δύναμις ἐκ τῆς σφοδρᾶς δὸύ- 
γῆς, χαὶ οὐκ 3) ἠδυνήϑη ὃ Ἰατρός πᾶντα παρὰ φύσιν 
ἐτττῷ Σ , 5.) 3 Ξ γΣ τς [ν ᾿ς Ὄν 
Τειίνειν" τότ ξασὰᾶς 1 λειπόμενον, ὑοτεθο» καϑαρον ἡ 

δεσμῶν διαλάμβανε , ἢ καυστῆρι χαῖξδ ἢ καὶ δευτέρᾳ χει- 

ρουργίᾳ κέ ἔχρησο. 

εἴ. Οἷσιν αἷμα ῥεῖ οὐλὴ καὶ πολλάκις ἢ ἐχ δινέων, οἷσι 
ον αὲ χροαὶὲ ὄκρητοι, ὀλίγα τουτέοισιν ἀρήγει" οἷσι δὲ 
ξέρυϑροι χρῶτες, οὐχ ὁμοίως. -- : : 

᾿Σαφὴς καὶ οὗτος ὃ λόγος" ποτὲ ἐγένετο, αἱμοῤῥαγία 

πολλὴ χαὶ πολλάκις, χαὶ οὕτω πολλὴ ἐγένετο, ὡς καὶ 

ὠχρότερον χξ σις τὸ πρόσωπον: ἀλλ αὕτη ἡ ἄχροια ἐν 

1 ππβτας Τ,, 5) ἔχωμεν Ἐς αἄάξε. 9) ὀδυνήϑη 1, 
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μὲν. τοῖς ᾿ὠχροτέροιςξ᾽ ῥαδίως φαίνεται; 1) ἐξερύϑροις δὲ 
οὐχ ὁμοίως. εἰ. οὖν χεχένωται τὸ πᾶν σῶμα, ὀφείλει, τρα- 

φῆναι διὰ τῶν πολυαίμων χρεῶν καὶ ἄρτου. ἀλλὰ τὰ 

σιτία. αὐτὰ ξαυτὰ οὐ πέττει, ἀλλ᾿: ὑπὸ ὀδύνης. οὐκοὺν τὰ 

»εὔπεπτα καὶ εὐανάδοτα δῶμεν. τοιοῦτος ἔστω καὶ ὃ οἷ; 
“»οβ, πλὴν εἰ μὴ φοβούμεϑα χεφαλαλγίαν" τότε γὰρ, ὕδα- 
θώτερον. αὐτὸν τπαρέχομεν. 

ἵἥ 

η΄. Οἷσι δῖνες ὑγρότεραι φύσει καὶ ἦἧ γονὴ ὑγροτέρη χαὶ 
πλείων, ὑγιαίνουσι" νοσέουσι δὲ οἵ τὰ ἐναντία. --- 

Οὐ τοῦτο λέχει. ὅτι οὗ ὑγρότεροι τὰς ῥῖνας καὶ τὴν 
γονὴν. ἐγρότεροί εἰσι. τίς γὰρ ἢ αἰτία; ἀλλ. οἵ ὑγρότεροι 
τὰς ῥῖνας χαὶ τὴν γογὴν ὑγιαίνουσιν, ἐπειδὴ ἧ μὲν δὶς τὰ 

ἄνω περιττώματα καϑαΐρει, ἡ δὲ γονὴ τὰ κάτω. εἰ δὲ 
ταῦτα ἐπισχεϑῶσι, νοσοῦσιν οὗτοι. ἀλλὰ καλῶς ὃ Ἵππο-. 

χράτης προσέϑηκε τὸ φύσει" ἰδοὺ γὰρ ἐπὶ τοῦ πατάῤ- 
δου αἵ ῥῖνες ὑγραίνονται, καὶ ἐπὲ τῆς γονοῤδοίας ἤ γονὴ, 
ἀλλ οὐχ ὑγιαίνουσιν" οὐ γὰρ ἐκ φύσεως πενοῦνται τὰ 

; 
περιττώματα. 

᾿ . , , Α τ 5 49:.. Τὰ στρογγυλλόμενα πτύελὰ παραχρουστικὰ οἷον ἕν 
Ὁ Ο - " τῷ Πλινϑίῳ᾽ τουτέῳ ἡμοῤῥάγησεν ξξ ἀριστεροῦ καὶ 

3 ’ 

ἐλύυϑη πεμτπτταίῳ. --- 

Ἔν τούτῳ τῷ τμήματι ὃ Ἱπποκράτης λόγους. ἐξέϑετο 
τοὺς μὲν περὶ νοσημάτων, τοὺς δὲ περὲ αἰτιῶν. νῦν οὖν περὶ 
συμπτωμάτων διαλέγεται. ἀλλὰ 2) ζήτει ἐν τῷ προγνωστικῷ 
περὶ τοῦ ποσοῦ τοῦ πτυέλου, εἴτε πολὺ εἴτε ὀλίγον ἐστίν' 
ἔτι περὶ τῆς συστάσεως; εἴτε παχὺ εἴτε λεττόν᾽ τεερὶ τῆς 
ὀσμῆς, εἴτε δυσῶδες εἴτε οὔ" περὶ τῆς χροιᾶς, εἴτε μέλαν 
εἴτε. λευκόν" περὶ Τοῦ σχήματος, εἴτε διατεταμένον εἴτε 
στρογγύλον, περὶ οὗ νῦν διαλέγεται. ἀνηνέχϑη᾽ τοιγαροῦν 
πτύελον περιφερὲς, στρογγύλον. γινώσκει ἤ τέχνη ὅτι χυτ. 
μος ἔστι κολλώδης, ὅστις ἐνισχόμενος ἐν τῇ τραχείᾳ. ἀρ- 
τηρίᾳ καὶ πλείονας ὥρας μένων συσχηματίζεται αὐτῇ. ἔστι 
γὰρ κἀκείνη πκυκχλικὴ καὶ περιφερής" ἀλλὰ τοῦτο οὖκ ἂν πᾶ- 

ϑοι, μὴ οὔσης ϑερμασίας, περιφρυττούσης αὐτό. 3) οὔχου» 

1) ἐν δὲ τοῖς Ἐ, 9) ἐξητήϑη Ἐν 5) οὔχουν --- σημεῖον ονα, Ὁ. 
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τὸ στρογγύλον. πτύελον πάντως ϑερμασίας σημεῖον. εἰ δέ 
ποτε. εὑρεϑῆ εὐπαϑὴς καὶ εὐαίσϑητος ῇ πεφαλῆ,: δεχομένη 

τοὺς ἀτμοὺς, παὶ παραφρονήσει. πάντως μὲν ϑερμασία. ἕν 
τῷ στρογγύλῳ πτυέλῳ" πάντως δὲ παραφροσύνη, ὅτε εὺ-΄ 
παϑὴς. ἥ, κεφαλή. τοῦτο γὰρ εἰδὼς ὄ “Ἱπποκράτης καὶ 
μεριχοῦ τινος 1) πάϑους ἐμνημόνευσε, τοῦ ἐν τῷ “λιν-. 
ϑίῳ τόπῳ. οὕτως τὸ Ὄνομα μὴ εἰδὼς ἐκ τοῦ τόπου ἐδήλωσεν 
αὐτό" τούτῳ γὰρ; ἐπὶ τῷ τοιούτῳ πτύσματι εὑρεϑείσης εὑ- 
παϑοῦς τῆς χεφαλῆς, παραφροσύνη ἐγένετο" ἐ ἐγένετο. ιδὲ καὶ 
αἱμοῤῥδα γία ἀριστεροῦ μυκτῆρος; αἱμοῤῥαγία δὲ, οὐχ ὅτι φρε- 
ψῖσις. ὑπέχειτο. φρενῖτιν γὰρ οὐδέποτε καλεῖ, ὃ Γπποχράτης 
παράκρουσιν, ἀλλ ἢ ξπστασιν ἢ μανίαν. ἄλλως. τε. δὲ 
οὕτω παραφροσύνη ἢν, ὅτε καὶ ἢ πίστις τῆς ἡμέρας, χρί-᾿ 
σιμος οὖσα πέμπτη, οὐ δύναται. δὲ ἢ φύσις ἐπὶ. φρινίτιδι 
ἀναμεῖναν χρίσεμον ἡμέραν. λέγει δὲ ὃ “Ἱπποχράτης, ὅτι 
καὶ ἐλύϑη. δῆλον οὖν ὅτε οὐ στάγδην, ἀλλ ἀϑρόως 
ἠνέχϑη. ἐλύϑη δὲ ἤ παραφροσύνη καὶ ἔμεινε τὸ στρογγύ- 
λον πτύελον, ἢ ἐλύϑη καὶ τὸ πτύελον καὶ ἢ παραφρο- 
“" καὶ τὸ 2) νόσημα. 

. Οὗρον. πολὺ ὑπόστασιν ἔχον δύεται τὰς παραχρούσιας, 

οἷον χαὶ τὸ τοῦ 4|ξίππου μετὰ μάδησιν. --- 

᾿ Φησὶν Ἱπποκράτης οὕσως- ̓ αἱμοῤῥαγίαν 8) ὡς αἱμοῤ- 
ῥαγίαν δτιμησα, ἀλλ᾽ ὡς κενώσασαν τὸν ποιοῦντα χυμὸν 

“τὴν παραφροσύνην. ἔνϑεν καὶ παραχένωσιν ἀποδέχομαι καὶ 
τὴν δὲ ἱδρώτων καὶ τὴν διὰ γαστρὸς καὶ τὴν δὲ οὔρων. 
ποτὲ γὰρ οὖρον ἐκενώϑη πολὺ, καὶ μετὰ πολλῆς ὑποστά- 
σεως, καὶ ἔπαυσε παραφροσύνην, χαὲὶ μάλιστα δὲ, εἰ ἦν 
τὸ οὖρον ἐκ τοῦ ποιοῦντος χυμοῦ" οὐδὲν γὰρ ἄτοπον, 85 
τίνος περιστάσεως πολὺ “κενωϑῆναι οὖρον καὶ μεῖναι πα- 
θαφροσύνην. ἀλλ᾽ εἰ τὸ οὔροῦ ἐκ τοῦ χυμοῦ κεν θῇ, δύνα- 
ται παῦσαν παραφροσύνην. ὥστεερ καὶ τῷ τοῦ 4) 4:εξίππου 
συγγϑνεῖ. πάλιν μερικοῦ ἐμνήσϑη πάσχοντος, ἵνα δηλώσῃ 
ὃτι τινὰ παραφροσύνην λύει οὔρων πλῆϑος. τούτῳ ἐγέ- 

γετο παραφροσύνη; δ) καὲ δὲ οὔρων ἐλύϑη μετὰ μάδησιν. 

Ἰλ παθόντος ἘΞ ὉΥ πᾶν δάδ Ἐ, 5) οὐχ αἀᾷϊε Ο. 4) 5ἰοιεὶ Ὧε.- 
ΧΙ͂ΡΡΙ Ἰοίῖο δνθηϊ. Ο. 5) ἔπ ὁοά. Ἐν το!απι δ δίαπι. 
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μάδησιν δὲ καλεῖ τὴν μαδάραν, ὀλλὰ τὴν παρὰ Φύσιν' 
οὕτω, τὴν μὲν διὰ μαδάρας, τὴν δὲ δὲ οὔρων δχένωσεν.. 

κα΄. Οὐ πρόσω ἐνιαυτοῦ τεταρταῖος. --- Ἐὼ 

τ Νῦν περὶ ἄλλου λόγου φησίν" εἴρηται δὲ ὅτι ὅ μὲν 
τριταῖος ὀλιγοχρόνιος μὲν, ἀκίνδυνος δὲ, ὁ δὲ ἀμφημερε- 

: ὸς καὶ μακρὸς καὶ ἐπικίνδυνος, ὃ δὲ τεταρταῖος μακρὸς 
μὲν, ἀκίνδυνος δὲ. 1 ᾿ἰἔγει οὖν ὅτε ὃ τεταρταῖος οὐ φέρεται 
πρόσω ἐνιαυτοῦ, ἀλλ ἀρκεῖται μόνῳ ἐνιαυτῷ. μὴ νομίσης 
δὲ τὸν λόγον ψεύδεσθαι ἐκ' τῶν νῦν φαινομένων, ὅτι δρᾶ- 

ται καὶ εἰς πλείονα ἔτη παρεκτείνων ὃ τεταρταῖος. ἀλλὰ 

πρῶτον μὲν αἰτίασαι τὸν χρόνον καὶ τὴν διαφορὰν τῶν 
σωμάτων, ὅτι ὃν μὲν τοῖς Τότε χρόνοις ἀπέριττα καὶ κα- 
ϑαρὰ ὄντα τὰ σώπατα ἡμῶν ἢ οὐχ ἡλίσκετο παχεῖ χυμῷ 
ἢ) καὶ τοῦτο ὁλι) ιγοχρονίως. γῦν δὲ τὸ ῥυπαρὸν τῶν σωμό- 
τῶν δύναται καὶ χρόνια γεννῆσαι γοσήματα. ἄλλως τε δὲ 
ἴσως οὗ περὶ παντὸς τεταρταίου λέγει" ὃ γὰρ τεταρτοῖος 
διττὸς, ἢ ἐξ ὑπεροπτήσεως. τῆς μελαίνης χολῆς, ὅσπερ 
χαὶ δοιμύς ἔστι καὶ μάλιστα εἰ σαπῇ, καὶ ἀπὸ τῆς φρυ- 

γὸς τοῦ αἵματος σηπομένης, ὥσπερ ἐπιῖτολ αιότερός. ἐστι»" 
οὐδέποτε γὰρ αἷμα τὸ φύαει φίλιον. σήπεται, ὡς μι-. 
μεῖσϑαι χολὴν τὴν μέλαιναν... ἴσως οὖν τεταρταῖον λέγει 1 

τὸν ἐκ τῆς μελαίνης χολῆς. οὗτος γὰρ ὡς δ ολὺ ἔχων 

τὸ δριμὺ ὀλιγοχρονιώτερός ἐστι, καὶ μάλιστα εἰ ἐν ϑέρει 
εὑρεϑείη. οἵ γὰρ ϑερινοὶ τεταρταῖοι ὡς τὰ πολλὰ γίνο:- 
τὰν βραχεῖς, οὗ δὲ φϑινοπωρινοὶ μακροὶ, καὶ μάλιστα οἵ 
πρὸς τὸν χειμῶνα συνάπτοντες. ἔστι δὲ καὶ τρίτον αἴτιον 
ὅτι ἴσως τεταρταῖον λέγει ὀλιγοχρόνιον, τὸν κατὰ λόγον 
ϑεραπευϑέντα, ἤτοι ἂν καιρῷ φλεβοτομηϑέντα καὶ καϑαρ- 

ϑέντα χαὶ διαιτηϑέντα. τάχα γὰρ οὗτος οὐδὲ τὸν ἐνιαυ- 
τὸν ξιίξινξν. 

3 - ᾿ κβ΄. Ὥτα τοῦ ϑέρεος δήξιδς πεμπταίοισιν" ἔστε δ᾽ ὅτδ 
καὶ μακρότερα. --- 

Ἄλλος, ἐστὶν ὃ λόγος οὗτος. ἔχει δὲ δύο γραφάς" ᾿ 
γὰρ ὦτα, ἵνα δηλώσῃ τὰ ὠτία, ἢ 1) ὡς τὰ τοῦ 9ἐ-᾿ 

2) ευὐἱ Οὶ ᾧ. 
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ρεῦς. ἑκάτερον δὲ ἐξηγούμεϑα. εἰ γὰρ ἔχει ὡς τὰ τοῦ. 
ϑέρεος, λέγει ὃ “πποκράτης,΄ ὅτε εἶδόν: τινα, ἄνϑρωπον,, 

ᾧ ἐγένεξο τὰ τοῦ ϑέρεος γοσήματα; τριταῖοι, "σἴσοι, 
ἕρπητες.. ταῦτα δὲ συντόμως ξλύϑησαν ἢ τῆ. πέμπτῃ ἢ 

. φῇ ἑβδόμῃ. ὀλιγοχοόνια γὰρ τὰ ἀπὸ χολῆς νοσήματα. λυ: 
ὅτὸ δὲ ταῦτα διὰ δήξεως ἀγγείου" ἢ γὰρ δὲ αἱμοῤδαγίας 
ἢ δὲ αἱμοῤῥοΐδος. εἰ δὲ ἔχει ὦτα, λέγει ὅτι ἐν τῷ. ϑέρει 
ἐγένετο ἀπόστασίς τίνι παρὰ τὸ οὖς; καὶ ἐπειδὴ οὐκ ἢδυ- 
»ἤϑη διαφορηθῆναι; εἰς πῦον. μετεβλήθη, καὶ διὰ «δήξεως 
στερὲ τὴν πέμπτην ἢ ἑβδόμην ἡμέραν ἀπηλ λάγη.. 

χ. Τὰ περὶ τὰ οὐλα καὶ γλῶσσαν. ἀποπτύει ἑβδομαίοι- 
σιν, μάλιστα. δὲ καὶ αἱ κατὰ τὰς δῖνας καὶ τὰ οὖλά 
δχπυΐσιες. --- 

3 ᾿ Ξ « 5. .-, ὁ “ΠΡ : 4 -“᾿ ἈΞ; 
“Ἐπειδῇ περὲ ἀποστασεως . εἶπεν ἀγῷ,. παν νῦν. πτερὺ 

ΣΞΕΣΤΣ ΠΤ 2172 νχ.. ’ ἘΕΕΣ ΞΞ , ᾿ - , 
αὐτῆς φησιν ἀλλ ἢ ἀποπτύει. ἀἁποῖσευεν γὰρ 1) πτύον. 

᾿ . ὦ ἘΣΣΙ ΟΣ Ὸ - ΝΑ 52... 2), : , 
φησὲ δὲ ὅτε πεερὲὶ τὴν γλῶτταν ἢ τὰ οὕλα. ΠΥ 2.2 λεπτο- 

τέρο» ῥεῦμα, καὶ τοῦτο διὰ πτυσμάτων πδγοῦται. ποτὲ 

5: παχύ ἐστι, καὶ τοῦτο “μένον. σφηνοῦται., καὶ ᾿ἐμπουΐσχε- 
ται, ποῦ δέ; ̓ μάλιστα γὰρ ἐν τῇ δι» "καὶ ἐν τοῖς οὔλοις, 

ἐπειδὴ τούτων ἡ οὐσία πεῖτυκνωμένη ἐστί; 'πυχγνὴ δὲ οὖσα 

οὐκ ἐᾷ διαφορηϑῆναι τὴν ὕλην; : “Ξαὶ “ ἀναγ: εἰς τῦον 

“μεταβάλλει. -- ἐξ .: ̓  

κὅ΄, Οἷσιν ἀπὸ ὀδόντων ὀδύνη. Ὥς ἀπὸ ὀφρύων 1 ξρ- 
᾿ Ζεται, τούτοισιν ἀπὸ πδτέρδος ὃ εὖ ᾿ Θρθεισϑ εντης παχύ- 

φέρα τῇ ὑστέρῃ ξρχεταῖ- 53: 

Θαυμαστὸς ὃ ὃ λόγος, οὐ ᾿σαφήνίξεται δὲ, μὴ προολη- . 
φϑέντων τινῶν. γίνεται γάρ ποτε. ὀδύνῃ περὶ τοὺς ὀδόν- 
τᾶς, καὶ καλεῖται, ὀδονταλγία. γίνεται δὲ αὕτη ἀπὸ δεύ- 
ματος τοῦ διαβρωτικοῦ , ὡς ζαὶ αὐτὴν τὴν οὐσίαν γεώδη 

ποὔσα» τρίξειν τοὺς. ὀδόντας, καὶ ἐπὲ τούτῳ σφοδρὰ γίνε- 
εφαι ἡ ὀδύνη. ἔχουσι δὲ καὶ αἴσθησιν γευστικὴν καὲ ὅπτε- 

κήν. ταύτην οὖν τὴν ὀδύνην ϑέλων ἐχκόιψαν ὃ. ἰατρὸς 
ζητεῖ, ἄρα, ἐπιῤῥέδται. ἡ ὀδύνη ὀδοῦσιν. ἢ ἐπὶ αὐτῷ μόνῳ 
αὕτη ἐπιτέτραπται. καὶ ἐὰν εὕρη ὅτι ἐπιῤῥδεῖται, ζητεῖ, 

1) Εοτί, πῦον εἶνε πτύων. 



τι 
ὅτι ἐκ παντὸς τοῦ σώματος ἢ ὃκ τῶν ἄνω ἢ ἐκ τῶν κάτω, 
εὗρεν ὃτι ἐκ τῶν ἄνω, ἀλλὰ πολλῶν ὄντων τῶν ἄνω, 

παράδειγμα ἔλαβε τὴν ὀφρύν: εἰ οὖν ἐπιῤῥεῖται ἢ ἡ ὀδύνη, 
ἀδύνατον. αὐτὸν Ὄο λοθο μὴ ἀνασταλέντος τοῦ πέιι- 

πόντος. “τοῦτο οὖν ποιεῖ στύφον καὶ ψύχον. λοιπὸν ὃ ἔρχε- 
ται ἐπὶ τὴν ϑεραπείαν᾽ τοῦ πάσχοντος φότου, χαὶ κέχρη- 
ται τῷ διὰ τριῶν. πεπέρεων, καὶ κενοὶ τὸ ποχὺ ταῖς. 
ὑστέραις ἡμέραις" τὰ γὰρ πολλὰ τῶν βοηϑημάτων χρόνῳ 
δρῶσιν. ἔχρ ἡσᾶμε εϑα οὖν πᾶσι τούτοις καὶ ὠφελήσαμεν. 
ἂλλ᾽ οὐ καταρχεῖ ἥ δύναμις. ὀφείλομεν οὖν στῆσαι χαὶ 
γαρκῶσαε αὐτὴν διὰ τῶν ψυχόντων. ταῦτα γὰρ ἐπιβάλω. 
μεν χωρὶς ὀδύνης. τινὲ γὰρ εἰς ὕπνον" τυυχτικὸν ἐντεῦϑεν 
οὐκ ἐκράτησεν, ἄλλ ἐπειδὴ τοῖς ψύχουσιν ἕ ἕπεται Ὁ ὑπὸ τὸ 
ψυχρὸν, ὑτνωτιχὸν ἐχάλεσεν. ἐπὲ τούτου οὖν τὸ ψψυύχον 
οὐδὲ᾿ “ἔδρασεν, ἐπειδὴ ἥμαρτεν ὃ ἰατρός" προεσκάλευσε 
γὰρ ὃ ἰατρὸς περιχαρακτῆρι τὸν. ὀδόντα, καὶ ἐντεῦϑεν 
θα γενομένης 2) ὁ΄ .:.-., οὐκ ᾿ἐπράτησε τὸ ψυύχον. 

΄ Τὴν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ὀστέων φύσιν, ἐϊεειτα γεύρων,, 

φῦ, χαὶ σαρκῶν καὶ τῶν ἄλλων χυμῶν. χαὶ τῶν ἄνω 

καὶ. τῶν χάτω κοιλιῶν χαὶ τρόπων χαὶ γνώμης ̓ χαὶ 

τῶν χὰτ' ἐνιαυτὸν γιχνομένων. ὥρῃ τιγὲ τότ᾽ ἐπὶ πρω- 

τερον τοῦ ἔτεος, οἷον ἐξανϑήματα χαὶ τὰ τοιαῦτα 

ὁμοίην τοῖσι καϑ᾽ ἡμέρην Προ τερον λαμβανομένοισιν 

ἢ τὸ. ὀψιαίτερον ὡσαύτως. -- 

“Ἐπειδὴ γὰρ οὖκ ἔστι τὰ παρὰ φύσιν ϑεραπεῦσαι τὸν 
μὴ γνόντα τὰ κατὰ φύσιν, πάλιν περὶ αὐτῆς. διαλέγεται. 

πα λέ} 7ει, ζήτει τὰ κατὰ φύσιν; ζήτει τὰ ἐν ἡιῶῖν, πρὺς 
οἷς καὶ ϑεμέλια τοιαῦτα" καί ἔστι τὰ ὀστᾶ: τούτων γὰρ 
τὰ μιν διὰ τὸ ὑποκεῖσϑαι, τὰ δὲ διὰ τὸ σχέπειν; διὰ 

τὸ περιφρούρεῖν γεγόνασιν:. ἀλλ᾽ “ἐπειδὴ, καὲ διάφορα τὰ 
ὀστέα τῆς κεφαλῆς 95) Ἐ ἢ ὀστῶν τιμϊώτατον ἐγκέφαλον 

περιδχούσης, ἢ ὅτι πρὸς τὴν ἀναλογίαν αὐτῆς καὶ τἄλλὰ: 
γεγόνασιν ὀστέα,,᾿ καὲ διὰ τῶν ἐξ αὐτῆς ὃ νωτιαῖος. “ὅταν 
7.5) εὕρῃς τὰ περὶ τῶν ὀστῶν, ζήτει καὶ τὰ τῶν νεύρων» 

1) 1ι6ρα5: ὕπγος. τὸ ψυχρόν. ΞΘ 9) Τιαουπᾶπι Θχρῖθο, ὀδύνης: 
9) Οομήηεϊο: ὡς τὸν, αἱροίο τ (, 
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ἄρα. πόϑεν ἐκφύεται, ἄρα ξξ ἐγκεφάλου ἢ ἐκ τοῦ νωτι- 
αἰου, καὶ δὲ αὐτῶν ποῦ παρέρχεται, χαὶ τοῦ καταφύεται. 

ζήτει δὲ καὶ τὰ περὶ φλεβῶν » τὸ ἧπαρ. ζήτει δὲ καὶ τὰ 
περὶ τῶν σαρκῶν. ᾿ἀλλὰ σάρχα᾽ χἀλεῖ ὃ “Ἱπποκράτης οὗ 
μόνην τὴν παρεσπαρμένην τῷ μυὶ, ἀλλὰ καὶ Τὴν ̓ἐντέρων 
καὶ κύστεως. ἕχαστον γὰρ μόριον ἐκ σαρκὸς. σύγκειται 
πρεπούσης αὐτῷ. ζήτει. δὲ χαὶ τὰ περὶ τῶν χυμῶν, πόσοι 
μὲν οὕτοι: ποίας δὲ. ἀράσεως. ἕκαστος, καὶ- ποῦ φιλεῖ 
πλεονάζειν. ἀλλ οἵ χυμοὶ οὗτοι οὔ" περιπλανῶνται;. ἀλλ ἐν 

τῇσι χοιλί ἰησίν. εἶσιν". ἀλλ αἵ χριλίαι, αἵ μὲν περιετὸν, αἵ δὲ 
ἄνα γκαῖον περιέχουσι. καὶ; ἀγαγκαῖον ἧ δύναμις. ὡς: ἐγκέφα- 

.λος, ἢ Ἴ εῦησ) ὡς ἥ καρδία, ἢ ὑγρὸν, ὡς τὸ ἧπαρ. ὁμοί- 
ὡς καὶ τὸ, περιττὸν, ἢ ὑγρὸν. ὡς. ἢ χύστις, ἢ. στερεὸν «ὃς 
τὸ ἀπευϑυσμένον. καὶὲ ἁπλῶς εἰπεῖν, ζήτει τὰ ἄνω; τὰ 
κάτω, ποίαν ἔχουσι φύσιν. φύσιν δὲ λέ) ἔγει τὴν χράσιν, τὴν δι- 
οίκησιν, τὴν. κατασκευή». ταῦτα: δὲ τεάντα. ζήξει; σέοίαν γνῖ- 
μὴν ἔχουσι, ποίαν κατασχευὴν, ποίαν. ἕξιν: τὴν. γνώμην, 
τὸν λ0) γον πῶς ἔχει. ζήτει δὲ καὶ τὰ περὶ τρόπων.-. τρό- 
πῶν ἢ τροπῶν. τρόπον μὲν, ὅτι ζήτησον ἕχάστου τὸ 
ἦϑος καὶ τὴ» διαφοράν. τροπῶν. δὲς ὅτι, ζήτει "καὶ τὰ 
περὶ τροπῶν τοῦ ἀέρος" τοῖς “μὲν. γὰρ ἄλλοις. πᾶσί ποτὲ 
κεχρήμεϑα, τὸν δὲ; ἀέρα ἀεὶ ἀναπνξομεν. ζήτει δὺν εἰ χα- 
τὰ φύσιν ἔμμδινεν οὗτος" ἕν, γὰρ τοῖσι καϑεοτῶσι, “αιροῖσι 
καὶ τὰ ἑξῆς. εἰ δὲ παρατραπῇ, ζήτει. εἴτε χατὰ μέαν ὥραν 
εἴτε κατά τινὰς εἴτε κατὰ πάσας, καὶ εἶ, ἐπὶ τὸ ὁμοειδὲς ὁ δἴτε 
ἐπὶ τὸ ἕτεροειδές. ταῦτα δὲ λέγομεν; ἐπειδὴ αἱ ὥραν 
Ὄ τοῦ ὀνόματος, ἀλλὰ τῶν: πραγμάτων δρῶσιν οὐ γὰρ 
εἶ ἀκούσεις ϑέρος. ἦλθεν, ἤδη. προσδόκα τὰ. σύμπαντα 
ϑέρους νοσήματα" πολλάκις γὰρ, πρωϊαίτερον Ἦ, ὀψιαίτε- 
ρον εἰσβάλλουσα.. ὥρα τὑπενόϑευσεν ὥρας κράσιν. ἅ ἃ. λέγο-" 
μεν. ὃπὲὶ πεαντὸς, τοῦ ἔτους, ταῦτα καὶ ἐπὲ μιᾶς ὥρας. ἐλέ- 
7ετο γὰρ ἀνωτέρω, καὶ ἐς δείλην ἀσκαρίδες, ὅτὲὶ πᾶσα 
ἡμέρα ἀναλογεῖ τῷ ὅξει, ὃ μὲν ὄρϑρος τῷ ἔαρι, ἤ δὲ 
μεσημβρία τῷ ϑέρει, ἢ δὲ  δείλη τῷ φϑινοπώρῳ, ἦ δὲ, 
"ὃς τῷ χειμῶνι. ζήτησον ὁ οὖν ταῦτα πάντα, ἵνα γνῷς. ἐν 

1) Ἐοτί. οἵ, διὰ. 
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ποίᾳ. ὥρᾳ ΕΣ λον τὰ νοσήματα, ὡς ἐπὶ τῶν ξξανϑη:, 

μάτων. καὶ. τῶν. ἄλλων. πάντων τοσῃμεὐείηνῃ 

ι 

τὴν 

᾿χς΄, Ὁ Τὸ ἐπίχολον καὶ ἤφαιμον σῶμα ̓ μελαγχολικὲν,, μὴ 

ἔχον ξξερώσιας.-- 

Περὶ ἄλλου τινὸς νῦν διαλέγεται, περὶ μελαγχολικοῦ 
φῆσιν. οὗτος δὲ διττὴν ἔχοι τὴν γένεσιν, ἢ ἀπὸ τῆς με-᾿ 
λαίνης “917 ἧς ἀποτεφρουμένης καὶ σηπομένης, ἢ τῆς τρυ- 
γὸς τοῦ αἵματος σηπομένης, ἥτις οὐδέποτε καταλαμβάνει : 
τὰ μξτρα τῆς δριμύτητος τῆς μελαίνης χολῆς. λέγει οὖν 
“Ἱπποκράτης, ὅτι τὸ ξοΡ Ὀχρλῖχὸν καὶ ὕφαιμον σῶμα ἐξ 
λαγχολιχὸν, ἐὰν μὴ ἔχη ἐξερώσιας τουτέστι κενώσειίς" : 

γὰρ μὴ κατὰ βραχὺ κενωϑείη δ᾽ μελαγχολικὸς, χοῦ 
δ 0355. ἘΞ ΞΞ : : 

- 

-» 

χξ: ᾿-““υκίνῳ τὰ ὕστατα σπλὴν μέγας οὐόθυ δι ἐν τῇ τε: 
τάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρῃ. τ 5 : 

1): Ηος ξεβο] οι Ῥοϑὲ ἰἠδδαηδηβ ρόβιαπι ἴῃ ἀοάϊεῖθυ5 τηεΐδ,᾽ 

ΘΟΒοϊοη Ὀγαβθὶ αἰξοσι,; ηποα πο ἐγαηξβουῖρο: ΑΔ δἰμπιπ ἰγαάθης- 

ΠΕΡῚ ΔΡΒΟΥἸβιτα ἰγδηδι. ἩΠ!ρροέξγαίθξ, ἰη ἀπο. 65ι δάἀπιγαηάπ8, ἱπ- 
εαὐ οπἷπι: Ἐδο ἄπιο5. 6556. Δθϑγοίοβ, φπογαπι ΔΙ ΈΘΥ, ΘΔ ΡΊ ἢ 6Π1 ΔΙ ΟΣ. 

ῬΙΠοπὶ ταβίδπι, μα ροαί... 51 ταῦθα ὈΠῚ5 χηοάογαία οἰζ, Β181] ἀοίνπηθηίε, 
δνδηίαγαμη δεξί: ΒΨ πδίαταδ ΠΠπηϊίδς ΒΌΡΘΓΕΙ, οἱ Ῥυίγοϑοαί, ἰὰης ἔοσγυα 
Βυμποτοῖῦ ΘΊΡΗΝ,, 1ὰ 65, δἰγᾶπι: ΒΠ 6, 4086 νο] αἱ ἴατογα ρεγοίίᾶ᾽ 

δγοῦιί, οὐ ἔοσᾶ ἔθγοβ που θο 5. ραγῖ; υἱ ρυΐίᾶ οδηοταην, δι δἰ ἐρ ἤθη Π-' 

βῖπι, 4 ΠΕΣ. ΠΟΥΡῚ ἀἰσαπίαγ. ν6} αᾳὔϊα ἔδύαγυμι ποιιῖηα σοί, νάϊ 

ηαϊα βογρυηί Ἰηίυ5;, οἱ οΟἸδηίαγ, ἸοΧ οἱ γοροηίο. ρραγϑηίΐ, [(ογαπιὶ 

ΘΟΟΙΠΔΠαΓ 9. {γα 486. Θἰηδυϑιῆΐ, ἸηΒίαΥ. ἐΘΓΑΥΆμ,, 86 51 1|06., τπηότπ 

Ὀο05. νεογβδί!]ος Δρρϑι]δίο,," οὉ ἱπεογίδιη βῃὶ ὝΕΣ ἐν πδίυταπῖν, 

ἘΠ᾿ ᾶδὸ βᾶη6 ἃ τιῦα ὈΠῸ6 οοππηρσαηί: Τἀδηϊ οι δ 46, βαηρυΐηθ 

ἀἸοδίυγ 7), 51 πδίπγδ] ΠΥ 56 Παρθαί, πηϑηῖρτα παίγὶξ,, 5] Ῥυίϊγοβοδί, οἵ, 

ΟΥ̓ΔΒΒΙΟΥ», πδίψγδθαμθ φοπίγατυί 5. οὐδάδί,. Πα θη τ] ΔηοἤοΠ οι. 

φιοογθαί. θυΐ 51 δἀυσείῃτ, Π]] τὴ ἘΠῚ τς Δέρογοί, οἱ τπαποῦ 

ἴῃ ΦΟΥΡΟΓΘ, αἱ μῖθτα 1115, δί ἰρ88 αδἰγόϑεβ ποῦβθος ἔογοί. Οδϑίογαπι 

βοῖγθ ἀθθθπηι8, - δἰτάχα ΒΊΙΕπν ΟΠ πιοάο ἃ ἢδνα, ϑϑὰ εἰΐδπὶ ἃ βᾶΠ- 
Βυϊπα. βοπογαγῖ, ΔΟΙΙΟΥ ἰδηθη. εδί ἃ ἤλνα δ1|16, ἀἄσδη ἃ ἐδησυΐϊηθ ἡ 

δεμῖία, οὑπὶ οἱ βδνα Ὁ1Π5. ἴρβο βδηριυΐηθ δουΐου βῖί, ιοῖε δαίθπι; 
δὶ ΘΧΙΓΔΟΙΙΟ"65 Παροδί, 80 5ἱ ἀϊςαί, Πιιποσθηι ἤμπο 6 οΟΥ̓ΡΟΡΘ : 

ΘΧίγδἢϊ, 1ἃ οϑὲ φνυδουδυὶ ἄφθογο, 
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Τοῦτον τὸν λόγον͵ δεῖ τελείως ἐκβαλεῖν" λέγει, γὰρ ὅτε 

- υκίνῳ σπλὴν μέγας ἐγένετο. τὰ ὕστατα; ἢ τὰ ὕστατα 

“τοῦ. ἔτους, ἢ τὰ ὕστατα τοῦ. ᾿οσήμυτοῦ. οὐκ εἶπεν οὖν 

τελείως ̓  γόϑος. : 

ΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΒΛΟΜΟΥ ΤὙΝΗΜΑΤΟΣ. , 
πσαστ τττστεσσιναιστιντςττ τετς, 

α΄. Ῥ;ως ἤρξαντο περὶ ἡλίου τροπὰς τὰς χειμερινὰς ἢ 
πέμπτῃ καὶ δεκάτῃ ἢ εἰκοστῇ. ἡμέρῃ ἔκ μεταβολῆς πύυ- 
κνῆς νοτίων καὶ βορείων πνευμάτων, καὶ χιονωδέων. ἔκ 
τοὐτέων τὰ μὲν. βραχύτερα,, τὰ δὲ μακρότερα ἐγίγνετο, 
καὶ περιπνευμονικὰ συχνὰ μετὰ ταῦτά. πρὸ ἰσημερίης 
αὗτις ὑπέστρεφε τοὺς πλείστους, ὡς ἐπιτοπολὺ τέσ-- 
σαφαχοσταίους ἀπὸ. τῆς ἀρχῆς, καὶ τοῖσε μὲν πάνυ 
βοαχέα ὃ ἐγίγνετο, 1) [τοῖσι δὲ, φάρυγγες ἐφλέγμηναν, 
τοῖσι δὲ κυνάγχαι, τοῖσι δὲ σταραπληγίκὰ, τοῖσε δὲ 
γυχτάλωπες,.. 6 1105 δὲ παιδίοισι. περιπνευμονικὰ 

δὲ πάνυ βραχέα ἐγένετο. φάρυχγες. δὲ βήξασι. τὸ ὥὕστε- 

ρον; ἢ πάνυ βραχὺ ἀντὶ τῆς βηχὸς ἐγίνοντο , φάρυγγες 
δὲ βραχέαι, μᾶλλον, δὲ νυκταλώπων.. 2} κυγόγχαι δὲ καὲ 

παραπληγικὰ. ἢ σχληρὰ καὶ ξηρὰ ἢ σμιαιρὰ καὶ ὁλι--. 
γάπις ἀνάγουσαι πέπονα " ἔστι͵ δ' οἷσι, καὶ κάρτα.. οἵ 
μὲν οὖν τῇ φωνῇ πλείω ταλαιπωρήσαντες ἢ ἢ διγώσαν- 

͵ 7:ς εἰς πυνάγχας μᾶλλον ἐτελεύτων. οἱ δὲ 1 χειρὶ σο- 

νήσαντες ἐς χεῖρας μοῦνον παραπληγικοὶ, οἱ δ᾽ ἱπεπεύ- 

σαντες ἢ πλείω: δδὸν 7 πορευόμενοι ἢ ἄλλο τὲ Τοῖσι σκέ- 

λεσι ταλαιπωρήσαντες, τουτέοισι δὲ ἐς ὀσφῦν ἢ σκέλεα. 

ἀκρασίαν ᾿παραπληγικαὶ;. ἢ καὶ ἐς μηροὺς 5 καὶ κνήμας 

1) Οπι. Οοάὰ. 9) πᾶς Οοά. Ἐ, Ροστο Ῥεσεὶ Ροϑβὲ ᾿ἰδουηδπι, 
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ὃ᾽ κόπος Καὶ πόνοο. ὀκληρόταται, δὲ καὶ βιαιόπαται αἷ ἐς 
τὰ παραπληγικὰ 1) ἄγουσαι. πᾶντα δὲ ταῦτα ἐπὲ τῇσιν 

ὑποστροφῆσιν ἐγίγνοντο, ἐν ἀρχῆσι δὲ οὐ 2) μάλα. πολ- 
λοῖσε δὲ τουτέων ἀνῆχαν αἵ βῆχες μὲν ἐν τῷ μέσῳ, 

ἐξέλιπον δὲ τολέως οὔ. ἀλλὰ συνῆσαν τῇ ὑποστροφῇ,. 

οἷσε φωναὶ ἀπεῤῥήγνυντο ἐς τὸ βηχῶδες, τουτέων. οὗ 

πλεῖστος οὐδὲ ἐπυρέτηναν, οἵ δέ τινες βραχέα. ἀτὰρ 

οὐδὲ περιπνευμονικὰ ἐγίνετο" τουτέων οὐδενὲὶ οὐδὲ πα- 

θαπληγικὰ οὐδὲ ἃλλο οὐδὲν ἐπεσημάνϑη, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 
φωνῇ ἐχρίνετο. τὰ δὲ νυπταλωπικὰ 3) [ἱδρύει; 0; ὡς καὶ τὰ 

ξξ. ἄλλων προφασίων γινόμενα. ἐγίνετο δὲ νυχτα- ο΄ 

λωπιχὰ τοῖσι παιδίοισι μάλιστα. ὀμμάτων δὲ τὰ μέ- 
λανα καὶ ὑποποίκιλα, ὅσα τὰς μὲν κόρας σμικρὰς ἔχει, 
τὸ δὲ ξύμπαν μέλαν ὁποποίκιλον ὡς ἐπιτοπουλὺ. μιεγα- 

λόφϑαλμοι δὲ μᾶλλον, καὶ οὐ σμικρόφϑαλμοι, καὶ ἐϑυ- 
τρίχες οὗ πλεῖστοι καὶ μελανότριχες, γυναῖκες οὐχ ὁμοίως 

ἐπόνησαν. ὑπὸ τῆς βηχὸς, ἀλλ᾽ ὀλίγαι τὲ ἐπυρέτηναν, ἢ 
χαὶ τουτέων πάνυ ὀλίγαι ἐς τὸ περιπνδυμονικὸν ἦλϑον 
καὶ αὗται πρεσβύτεραι, καὶ πᾶσαι περιεγένονϊο. 
ἠτιώμην τοῦτο καὶ τὸ μὴ ἐξιέναι ὅμοίως ἀνδράσι 
ὃτε οὐδ᾽ ἄλλως ἁλίσκονται ἀνδράσιν. κυνάγχαι ἐγί-΄ 
γνοντο μὲν καὶ ἐλευϑέρῃσι, χαὶ αὗται τοῦ εὐηϑεστάτου 
τρόπου" περισσοτέρως δὲ δούλησι, ὅσησί τε ἐγίγνοντο ᾿ 
βιαιόταται, χοὶ ταχύτατα. ἀπώλλυντο. ἀνδράσι δὲ πολ-᾿ 
λοῖσιν ἐγίγνοντο, καὶ οἱ μὲν διέφυγον, οὗ δὲ ἄλλοι 
ἀπώλλυντο. τὸ δὲ ξύμπαν οἱ μὲν μὴ δυνάμενοι καταπίνειν, 

“μοῦνον πᾶνὺ εὐηϑὴ καὶ εὔφορα, οὗ δὲ καὶ διαλεγόμενοι 
πρὸς τούτοισι» 4) ἀσαφέως ὀχλωδέστερα καὶ χρονι- 

᾿ ἕτερα. οἷσι δὲ φλέβες αἱ περὶ χρόξαίο»" καὶ αὐχένα 
᾿ἐπήροντο, ὑποπόνηρα, οἷσι δὲ καὶ πνεῦμα ξύυνειμίε-, 
τεωρίζετο » κάκιστον’ οὗτοι γὰρ καὶ ὀπεχλιαίνουτο. 
ὡς γὰρ γέγραττταξ, "οὕτως αἱ ,συγκληρΐαι ἦσαν. τὰ 
μὲν πρῶτον γεγραμμένα καὶ ἄνευ “τῶν ὑστέρων 76- 
γραμμένων ἐγίγνετο, τὰ δ᾽ ὕστερον οὖκ ἄνευ τῶν πρό- 

οτέρον.. τάχιστα, δ᾽ ἔϑνησκον, ὃτ' ἐπιῤῥιγώσειαν ττυρξ- 
“φώδει ῥίγει, τούτους οὐδὲ ἀναστάσει, ἐξ δ 2: οὐδὲν 

ἢ) “λέγουσαι Ἱ,.. 8) μεγάλαι Ἱ,.,.ὄ 3) Οπι; σοάα, 4δὃ)΄ σκοῶς Οοδὰ.- 
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ἄξιον λόγου 1) οι 1 οὔτε γαστρὸς ταραχὴ οὔτε φλε- 

-βοτομίη; ὅσα ὀπειράσϑην.. ξταμον δὲ ἀγκῶνα. καὲ ὑπὸ, 

γλῶσσάν, οὕς. δὲ ἄνω ἐφαρμάκευσα.. ξαῦτα μὲν οὖν 
καὶ διὰ παντὸς ἐν τῷ ϑέρει, ὡς δὲ καὶ τὰ ἐπιῤῥηγνύ-- 
μενα 1 πόμρολάς: - : : : 

᾿Νῦν τοῦ ἑβδόμου τμήματος 2) ἀρχώμεϑᾳ. τάχα δὲ 

ἐνταῦϑα εἰκότως χαλεῖται ἐπιδημία. ξλέ ἔγετο. γὰρ. ἐξ ἀ ἀρχῆς, 

3) ὃ ὅτι γέγραπται μὲν ἐπιδημία, ἐπιδήμων δὲ νοσημάτων οὗ 
- γίνεται διδασκαλία, ἀλλὰ σχεδὸν σποραδικἅ.τὸ δὲ σ χεδὸν Ξ 

ἐπειδὴ καὶ τῶν ἐν Ἄἴνῳ γεγονότων ἐμνημονεύσαμεν. ἐν- 

ταῦϑα δὲ 4) ὄντῶς ἐπίδημα διδάσκϑε ψοσήματα. οὐδὲ 
γὰρ γησίππῳ [Ὰ “Ἵναξίωνι. ἐγένετο τὸ γόσημα, ἀλλὰ 
πάσῃ, τῇ πόλει. ποία δέ ἐστιν αὕτη, οὐκ ἐσήμανεν Ἵπ- 
ποχράτης. ταῦτο δὲ ἴσμεν, ὅτι βορείου κλίματός ἐ ξστιν. ἧ 
πόλις. λέγει δὲ γίνεσϑαι χιόνα ἐν αὐτῇ. ποῦ δὲ χιὼν ἐν 
᾿»Πἰϑιοπικῷ χωρίῳ; ἐμάϑομεν οὖν τὴν γενομένην χατάστα- 
σιν, ἀλλὰ δεῖ εἰδέναν ὅτι ὅταν μέμνηται Ἱπποχράτης περὴ 

ν᾿ 

παρατροπῆς ὥρας, καὶ οὐ μέμνηται. τῆς πρὸ αὐτῆς ὥρας, 
πάντως ὡς κατὰ φύσιν αὐτὴν λαμβάνει. ἐγένετο, οὖν. ἐν. 
ψυχρᾷ πόλει χειμὼν τῷ ὀνόματι “ἰόνον, ἀλλ οὐ τῷ πρᾶγ- 
ματι. ϑερμότερος, γὰρ͵ ἐγένετο; ἐπειδὴ γότια πνεύματα 
ἔσχεν ἂν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ. ὃ δὲ νότος ϑερμός ἔστι παὲ 
ὑγρὸς ; καὶ. ἔβλαπτε μὲν τὸ σῶμα, μάλιστα δὲ τὴν χεφα- 

λὴν ὡς γυμνὴν » ὡς ὁμιλοῦσαν᾽ τῷ ἔξωϑεν ἀέρι. εἴρητας 
γὰρ ἔν ἀφορισμοῖς, νότοι βαρυήκοοι. ὃ γὰρ. νότος ἕλκει 
τὴν ὑγρότητα ἐκ παντὸς χοῦ σώματος εἰς τὴν κεφαλήν. 
καὶ εἰ μὲν μόνος γῦτος ἐγένετο, ἠδύνατο καὶ τῇ ϑερμασίῳ 
διαφορῆσαι τὴν ὕλην, ἀλλ ἐξαίφνης. ἐπεγένετο βόρειον. 
πγεῦμα" καὶ ἤρκει, μὲν αὐτὴ ἦ ̓ ἀϑρόα μεταβολὴ ταράξρι, 

τὴν δύναμιν. ἀλλὰ καὶ ὃ βοῤῥᾶς ψυχρὸς οὐκέτ; ἐᾷ διὰ- 
φορηϑῆναι τὴν ὕλην. ἔνϑεν ἐκείνη μένουσα. χαλεπὰ ποιεῖ 

νοσήματα. καὶ δπὶ πάντων μία ἦν προκαταρχτικὴ αἰτία, 
ἢ τοῦ. ἀέρος κατάστασις, ἀλλὰ μὴν καὶ μέα. ἣ προξιρῆ- 

μένη ᾿ Ὁ 1 τοῦ "τ πε θλου. τὰ δὲ μόρια διάφορα 

1) ὠφέλιμον 1... .3) τῆς ἐπιδημίας αἀάϊε Ἐ. 8) ὅτε ἴ,. 4) οὗ- 
τως 1, Ξ : 

12 
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ἦσαν παρὰ τὴν. χράσιν τῶν ἀνθρώπων, παρὰ τὴν ἕξιν, 
παρὰ τὴν ἐπιτηδειότητα τῶν δεχομένων μορίων. ἐρχομέ- ̓ ἢ 
γῆς γὰρ τῆς ὕλης παρὰ τὸν ἐγκέφαλον, εἰ εὐπάϑει τὸ 
σῶμα, ἐκράτει καὶ ἔπασχεν ἀποπληξίαν Ἶ ἢ ἐπιληψίαν, ἢ 
ἰσχυρὸς ὧν ἄπεδίωκε καὶ τοῖς πλησίον, ἔγϑεν παρ᾽ ὀφϑαλ- 

μσὺς ἢ παρὰ τὰ πόῤῥω, ἔνϑεν. περιπνευμονίαι παρα- 
ππλήσιαϊ. 1) δ. δὲ Ἱπποκράτης πλείονα κατάλογον συμπτω- 
μάτων ἐχτίϑεται οὕτως" βῆχες ἤρξαντο περὶ ἡλίου τρο-᾿ 

πὰς χειμερινάς. λέγει Ἱπποκράτης ὅτι ἡλίου γενομένου ἐν 
2) αἰγοκέρῳ, χειμὼν ἐγένετο καὶ ἐναλλάξας τὴν χράσιν αὖ- 
τοῦ, ϑερμότερος ἐγένετο. ὅτε οὖν κατεκράτησε, περὶ τὴν 
πεντεκαιδεκάτην ἢ εἰκοστὴν ἡμέραν βῆχες ἐγένοντο. ἀλλὰ 
"καλῶς Ἱπποκράτης ἐκ ταὐτὴς ἤρξατο, ὡς καὶ ἕν τοῖς ἄνω 

παὶ τοῖς κάτω γενομένης. εἰ γὰρ ἔστι νότιον πνεῦμα, πλη- 

ὑοῦται ἢ πεφαλὴ καὶ μέρος τῆς ὑγρότητος ῥίπτουσα, 
8) περὶ τὸν λάρυγγα, ποιεῖ τὸν βῆχα, καὶ μάλιστα ὅτε, 
κἀτεκράτει ἢ ἀπὸ τῆς χιόνος ψύξις. 4) ὃ δὲ βὴξ οὗτος 
Φγίνετο ἐκ τῆς Ῥεταβολῆς τῶν νοτίων χαὶ βορείων πγεῦ-- 
μάτων, πυκνῆς οὔσης. ὥσπερ γὰρ ἐν ἀφορισμοῖς εἴρηται, 
ὁχόταν οὗτος δυναστεύῃ, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα, ὅταν πυκνὴ 
“γένηται αὕτη ἡ μεταβολὴ, ποιεῖ καὶ 5) περιπνεύμονα νὸ- 
σήματα: ἀποδιωπομένην γὰρ τὴν ὕλην ἔχ τοῦ͵ ἐγκεφάλου 
"ὡς μαλακὸς καὶ σπογγώδης ὅ πνεύμων δέχεται. τούτων 
δὲ τῶν γοσημάτων τὰ μὲν χρόνια, τὰ δὲ βραχύτερα ἐγέ- 
Ῥόντο, πρὸς τὴν ὑποκειμένην δύναμιν καὶ τὴν κράσιν τοῦ 
πάσχοντος. ἐγίνοντο οὖν 6) γοσήματα πὐλλὰ ἐν τῷ χει- 
μῶνι. “μελλούσης. δὲ ἄρξασϑαι τῆς ἐαρινῆς, ὅτε ἥλιός. 
ἔστιν ἐν κριῷ : ὑποστροφὴ ἐγίνετο, καὶ ἔμεινε τὸ διά- 
λειάμα ἄχρι. Ἔ τεσσαράκοντα. ἡμέρας 7) κακοηϑέστερον 
ὑπέστρεφεν. εἶστε γὰρ ὅ Ταληνὸς, ὅτι πολλάκις εἰσβάλ-" 
ἅει νοσήματα, καὶ ταῦτα οὗ πάνυ ἐν τῇ ἀρχῇ καχοηϑεύ- 
ταν" ξῤῥωμένη γὰρ οὖσα ἢ δύναμις ἐναντιοῦται" ὕστερον 
δὲ διαλεῖνψαν τὸ νόσημα πάλιν ἐπιτέϑεται, εὑρίσκει προ- 
᾿φαταβληϑεῖσαν τὴν δύναμιν παὶ χαλεττώτερον ἐπιτίϑεται;, 

1) Ο. αἀδι: δυξ ἀπογιηᾶαπι πο ΤΟΥ ππῚ. τϑοο]υίοηθα βοβραηΐ- 
9) αἰγοχέρωτι Ἐ.- 58) παρὰ Β. 4) ἡ -- αὕτη Ἐ, 5) Ἐοτι. αἰνιδίμι 
ΒΟΥ Θπάπιπι, - 6} τοιαῦτα δὰ, Ἐ. Π) μετὰ δὲ τὰς μ΄ ἡμέρας. αὰ. Ἐ, 



Ὶ 

-:" 
καὶ μᾶλλον ἐν᾽ τῷ μέσῳ, εἱ μὴ χατὰ λόγον ἐπαιδαγωγήϑη. 
ὑποστρέιψαντος: οὖν τοῦ γοσήματος, οὗ μὲν ἀπέϑανον, οἷ 
δὲ καὶ εὐκρίτως ἀπήλλ αξαν;,.. “τουτέστιν οὐκ ἀτελῶς, οὖν. 

ἀνακρίτως : Ἐπ ὃτι ἡμέρας, οὗ μετὰ πολλῶν. ουϊδετω μα, 

των, ὅπερ ἕπονται. τῇ γίκ τῆς φύσεως. εἴ; δέ ποτξε. μὴ, 
ὙΠΟ ἤ φύσις, ἤρχετο, ἧ ὕλη. περὶ τὰ κάτω. ἐντεῦ- 
ϑεν φλεγμονὴ ἢ περὲ τὸν᾽ φάρυγγα: ἢ περὶ τὸν λάρυγγα, 

ἁπλῶς περὲ τὸ εὐπαϑές" ποτὲ «δὲ καὶ Ταραπληγέα ἐγέ- 
7... ἥτις. ἐστὶν “ἑνὸς μέρους. ἀναισϑησία καὶ! ἄκενη- 
σἰα. τοῦτο δὲ γζϑοῦοε, χυμοῦ. ἐῤηφράξαντος τὸ “τ βοῦθον; 

2) αὐτοῦ. : τον : 

Ἐγίνοντο δὲ καὶ τ ς- τ πσν ἜΣ ἐστι. τὸ 
γινόμενον πάϑος ταῖς ἀλώπεξι". ἐχεῖναι 780. διὰ- τὸ; λὲς 

᾿πτὸν τοῦ πνεύματος οὐ δύνανται ἐν, ἡμέρᾳ δρῶν" χεῖται, 

γὰρ καὶ διαφορεῖται ἐχ τῆς ἡλιακῆς ἀκχεῖνος" ἐν. δὲ. «Ξῇ 
γυχτὲ. ὁρῶσιν», ὡς σπυκνουμένου τοῦ πνεύματος. ὃ. οὖν ἐχδί-- 
»αις ἐν ἡμέρῳ, γένεται, τοῦτο τούτοις ἐν γυχτέ. οὗτοι, γὰρ 
οὗ πάσχοντες ἐν ἡμέρᾳ μὲν ὁρῶσιν, ἐν νυχτὲ δὲ οὗ. ἐπει- 
δὴ γὰρ ἤῇ ὕλη. ἦλθε. κατὰ τοῦ ἐγκεφάλου, ἐκεῖ μείνασα. 
καὶ τῷ χρόνῳ σατεεῖσα “μελαντέρα ἐχένετο.. πεήπεις, οὖν ἡ 
ζοφώδεις ἀτμοὺς παρὰ τὸν. ὀφϑαλμὸν, καὶ ἐπισκοτίζει τὸ 

ὀπεικὸν πνεῦμα; 38) ὅθεν οὗτοι ὃν ἡμέρᾳ. ὁρῶσιν" “ἢ γὰρ 
Ἀ , - ᾿ Ἔ ᾿ 

ἡλιαχὴ ἀχτὶς δύναται λετεῦναι τοὺς ϑολώδεες ἐκείνους 

ἀτμούς᾽ ἔν δὲ τῇ γυχτὶ οὐχ ὁρῶσι" παχύνεται γὰρ ἐκ τῆς 
ψύξεως τὸ πρδῦμο:" καὶ τοῦτό ἐστε νυχτάλωψ. εἴρηται 
γάρ τι τοιοῦτον ἂν τῷ περὶ αἰτίας, διατί πολλοὶ τὰ μὲν 

Ἷ ς -Ὁ-- Ἁ Ν ».ς ΒΡ. ἂν ὙΠ ΓΕ . 

πλησίον δρῶσι, τὰ δὲ ποῤδω οὐ; καὶ εἰρηχαμεν ὅτι. τὸ 
5... ἀπο τ κ᾿ , 3 τὰ, 5,55, Ὁ, 3 εν Ὡὧ 
ὀπτιχὸν πνεῦμα καθαρὸν μὲν ἕστον, ἀλλ' οὐ πόλὺ, ἕνα 

τ Ῥ “-΄ Ξ Ξ 

πόῤῥω πέμπηται. καὶ ἠτιασάμεϑα: τὴν παχύτητα καὶ τὸν 
, - , “ : ᾿ ᾿ ’ 

δύπον τοῦ πνεύματος. κατὰ γὰρ τῶν πόῤῥω: ἐξακοντιζό-:. 
» -- Σ --- - 

εδνον φϑάνει λεϊστυνθῆναι, καὶ ἀκωλύτως ὁρᾷ τὰ πόῤῥω, 
᾿ ΣΝ ἜΣ 3 στο ς 255 ν᾿ 90 5 , 

τὰ δὲ σελήησιον οὐ δυναται ὁρᾷν; ἐπειδὴ οὐ καϑαίθεταε 
{ 

4) οὔτε λετετύγεται ἕν τοῦ ὃν τῷ μέσῳ διαστήματος. ὅτι 

δ) δὲ τοῦτο: ἀληθές ἔστε, «ῥησὶν ὅτε τοῖς παιδίοις μάλι--: 

1) 568 ᾿πουπάε: Ο,, ἀλλ᾽ ἡμέρως. 2) αὐτοῖς ἴ,.. 5} ἔνϑεν Ἐΐ, 

4) Ἐοτί. οὐδὲ, 5) γὰρ Ε΄. 
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“στὰ νυκτάλωψ᾽ γίνεται. ὕγροτέρων γὰρ αὐτῶν ὄντων τὴν΄. 
χράσιν, ἐπιϑολοῦται. τὸ ὀπτικὸν πνεῦμα: πεντεῦϑεν δὲ 
ἄξιόν ϑαυμάσαι Ἱπποκράτην, πῶς οὐ μένει ἐπεὶ τῆς πεί- 
ρας, ἀλλ ἀναφέρετάι. ἐπὶ τὰς ἐνδείξεις, καὶ οἶδεν ὅτι με: 

θίξονται τὰ συμπτώματα ὑπό τε γένουδ; ἡλικίας, τύχης, 

ἐπιτηδειότητος, ἡλικίας" “μὲν, ἐν οἷς φῆ τὰ παιδία μᾶλ- 

λον “φῶν ἀκμαζόντων πάσχειν, 1) γένους δὲ, ἐν οἷς φῆσιν, ᾿ 
ὅτι οἵ ἄνδρες μᾶλλον τῶν γυναικῶν πάσχουσιν. καὶ μὴν 
τοὺς ἄνδρας ἧττον δεῖ παϑεῖν ὡς ἰσχυροὺς ; ὡς γυμναζο- 

μένους. ἀλλ ἄλλως οἶδεν ὙΠ ποκοθὴς: αἵ γὰρ γυναῖκες 
οἰκουροῦσαι καὶ ὡς ταπολλὰ ἐσκεπασμέναι τὴν κεφαλὴ)» 

, οὐ πάσχουσιν ἔκ τῆς κακίας τοῦ ἀέρος, οἱ δὲ ἄνδρες ὡς. 
ἐξιόντες, συνεχῶς πάσχουσιν. ὅτι γὰρ αὕτη ἐστὶν ἧ αἰτία, “ 
φησὶν ὅτε αἵ δοῦλαι μᾶλλον τῶν ἐλευϑέρων ἔπασχον.- 

ἰδοὺ καὶ 2) τῆς τύχης. αἵ δὲ δοῦλαι μᾶλλον ἔπασχον, 
ἐπειδὴ συνεχῶς ἐξιοῦσαν εἰς τὰς τῶν δεσποτῶν ἀἄποχρί- 

σεις, τοῦ ἀέρος μεταλαμβάνουσαι χαὶ τῶν νοσημάτων 
ἀπήλαυον. ἐπιτηδειότητα δὲ ζητεῖ ἔν πᾶσι τοῖς πάϑεσιν, 
ἄλλη 7ὰρ οὐκ ἔστιν αἰτία τῶν διαφόρων παϑῶν, εἰ μὴ 
μόνη ἥ ἐπιτηδειότης. ἐγίνοντο οὖν τοῖς παιδίοις, ὡς εἶς 

ΕἼΣ » νυχτάλωξες. 

Περιπνευμονίαι δὲ οὗ πολλαὶ ἐγίνοντο. καὶ πῶς εἰπὼν. 
“Ἱπποκράτης συχνὰ αὐτοῖς γίνεσϑαν τὰ περιπνευμονικὰ,, 
γῦν φησί μὴ γίνεσθαι περιπνευμονίας; χαὶ δυνάμεϑα εἰ- 
πεῖν ὅτι οὗ γυκτάλωπες τούτοις ἐγίνοντο, στε οἰπινευμονίαι ; 
δὲ οὔ, 3) διότι πάσης τῆς ὕλης ἐχτὶ τὰ ἄνω ἀσχολουμέ-. 

γῃς᾽ ἔν πολλοῖς γὰρ. τόποις ἔχομεν τοῦτο δεῖξαι. ἴσως δέ 
φήσιν Ἱπποκράτης ὅτε ἐν μὲν τῇ ἀρχῇ τοῦ »νοσήματος, 
ἐγίνόντο. τὰ περιτειγευμονικὰ, ὅτε δὲ ὑπέστρεψε τὸ νό- 
σῆμα, οὐκέτι ἐγίνοντο. ἐν. γὰρ τῷ μέσῳ ῥᾳστώνην λαβοῦσα 
ἡ φύσις ἐῤῥωσε τὸν πνεύμονα, ὡς μηκέτι δεχόμενον πά- 
σχειν. καὶ ταὐύταρᾳ τὰς δύο ἐξηγήσεις ἐλάβομεν ἐκ τοῦ, 
ὀπιφερομένου λόγου" φησὶ γὰρ ὅτι γυχτάλωπες οὐ πᾶνυ 
ἐγίνοντο Τοῖς βήξασιν ὕστερον. καὶ διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν. 
ὕστερον ἔδειξεν ὅτι τὴν ἀρχὴν τοῦ νοσήματος τῇ ὑπὸο- 
᾿υλαοστιακούνοῖ, τοῦ κι πο κα λκκπλρακαα, 

1) γένει Ἐ. 9) Τοτέ, ὁππ, περί, Τιορῖ! ἡ τύχη Τ'. ᾿ 2) ἅτε Ἱ΄ 



στροφ] περιβάλλει, ὅπερ. ἔχει. 7. δευτέρα, ξξήγηδις. -διὰ δὲ 
᾿χοῦ εἰπεῖν ὅτε νυχκτάλ ὠπξβ ὀὺκ ἐγίνοντο. τοῖς βή-. ̓ 
τξασιν ὕστερον, ἔδειξεν ὃ ὅτι, ὅτε: εἶ ὕλη εἶς μόρια ἀσχο- 
-λεῖται; ὀλευϑεροῖ: τὰ ἄλλα, ὅπερ εἶχεν ́ . πρώτη; ἐξήγησις. 
ἐγίνοντο δὲ. αὐτοῖς καὶ χυνᾶγχαξ ἐπὶ φλεγμονῇ᾽ τῶν ἐνδὸν 

μυῶν τοῦ “λάρυγγος. ἀλλὰ δεῖ. εἰδένοι ὅτε ὃν τῷ. Ἄρης; 
εἰ καὶ. πάντη: πἐπέρχονται τὰ “ψοσήματα,. ἀλλὰ «τοῖς μὲν 
μᾶλλον," τοῖς δὲ ἧττον γίνονταί ἐκ τῶν πρθηγη σαμεόνον. 

ἔγϑεν εἴπου τις πολλὰ ἐλάλησε, χαὶ ἀσϑενέστερον ἕ Ἐποίησε 

οσον: λάρυγγα, ἐκεῖ μᾶλλον ὃ ἐπεσύρατο. τὴν ὕλην» "αὲ μᾶλ- 
λον εἶ 1) ἐπτερύγωσεν ἢ ὃν" ψυχρῷ. χωρίῳ. “ἐγένετο “ἢ 

2) Θιάλεξις, 3) ἐπείστερ ὃ λάρυγξ ἐπλήγη. δὲ δέ τις τὰς. 
χεῖρας ἢ τοὺς πόδας. 4) ἐπόνησεν " ἐπασχὲ τὰ παρὰ χὴν 
παφαπληγίαν ἢ παράλυσιν. ἐστι δὲ παράλυσις μὲν ἧ πᾶν- 

τὸς τοῦ σώματος ἀναισϑησία ᾿ χαὶ ἀκινησία. “χωρὶς τοῦ 
προσώπου, παραπληγία δὲ 7, ἑνὸς μέρους. παφάλυσις.. τὸ 
οὔ» πρότερον. ὑκενηθὲν εἷλκε. τὴν. ὕλην. εἴρηται. γὰρ. καὲ 
Τα ληνῷ, ὅτι ἕλχεται ἡ ὕλη :ἢ διὰ ὃὲ ἑρμασίαν ἢ διὰ ἀσθϑέ- 
γδίαν ἢ: διὰ ὀδύνην. ϑερμασίαν μὲν οὖν εἶχον ἂν τοῖς πο- 

᾿σὲν. οἱ ἱπτσαζόμενοε. ἢ. οἱ περιπατοῦντες, ἀσϑένειαν δὲ οὗ 
“ἔκ ψύξεως σιχηγέντες τὸν “λάρυγγα; ὀδύνην δὲ οἱ 5) τὴν 
“χε ἴρα, πονέσαντες. διὰ ταῦτα πάντα ἐγένετο ἢ παρᾶπλη- 
γία" ὅπου γὰρ ἦν ὃ κόπος, ἐκεῖ καὶ δ᾽ πόνος; ἔνϑεν σηλή- 

- φύόταται ἦσαν καὶ βίαιοι αἱ ἂχ τῶν παραπληγιῶν, ᾿ὡς 
πάσης ἐκεὶ κατασχηψάσης τῆς ὕλης... ὋΣ δὲ. τεερὶ λέξιν 

ἠσχολημένοι, ἐχλαμβάνοντες “τῆς συντὰξ ως» διαποροῦσι 

τῶς περὲ πόνου διαλεγόμενος Ἱπποκράτης ΦΥ7:Ὲ. σχχηρό- 
φαται. καὶ εἶπόν τινεξ: ὅτι" ̓πρὸς ὑπόμνησιν ξαυτοῦ γρά- 
«ρὼν οὐκ. ἠκριβολογήσατο". σὸ δὲ ἀληϑές ϑστσιν ὅτε, ὅτε 
“πρᾶγμα. δύο ἔχει ὀνόματα, ξξεστι τῷ λέ ἔγοντε. τὸ; μὲν 
ππτρῶτον περὶ τοῦ ἑνὸς, τὸ δὲ δεύτερον. περὶ τοῦ ἑτέρου, 
εἰπεῖν; Οἷον, ἦλθε δ᾽. ἐπὲ “ψυχὴ Θηβαίου ; 9 Τειρεσίας ὄ 
χρύσεον σκῆπτρον. ἔχων. ἰδοὺ οὖχ ἧ ψυχὴ »" ἀλλ δ᾽ Τειρε- 
σίας. 7) οὕτω" καὶ ἐνταῦϑα. χαλεπὸς ἦν ὅ πόνος" σκλῆ-. 

Τὴ) πίροτε νϑχϑίπβ [ας ΟἹ 9) διάλεκτος Ἑ. Φ ἔνα αὐτῇ πλήξει. 

'τὸν λάρυγγα Β. 4) ἑπόνεσεν Ἔ, 5) τῇ ̓ χειοὶ Ἐ-. Θ Τειρεσία τ. 
Ὅδϑηῖ. Νυπι νϑυϑβ εἰπε 7) τοῦτο Ἐ. : - 
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φόταται δὲ χαὶ βιαιόταται αἵ εἰς τὰ παραπληγικὰ ἄγου- 
σαι, ὀδύγαι. καὶ τοῦτο μὲν οὐ τῶν μέσων. πολλῶν δὲ γε: 
»ομένων γοσημάτων ἕν τῇ ὑποστροφῇ τοῦ λοιμοῦ, ὃ βὴξ 
μόνος 1) εἶχε ῥᾳστώνην, 2) ἀλλ᾽ οὐδὲ οὗτος τελείαν ἀπεαῖ:- 

λαγήν. εἰ δέ ποτε ἔδοξε τὴν ὕλην πᾶσὰν εἰς ἕν μέρος 
δέψαι, τὰ ἄλλα ἠλευϑεροῦντο.- εἰππότε δὲ παρὰ τὰ φωνη- 
τικὰ ὄργανα ἀπεῤῥάγη ἢ ὕλη, τουτέστιν ἐῤῥεψε πᾶσα, 
ὡς καὶ βῆχα γενέσϑαι, τὰ χαλεπὰ οὐκ ἐγίνοντο νοσήματα. 
καί τινὲς μὲν τοῦτο τὸ πάϑος ὠνόμασαν κυνάγχην, χα- 

κῶς δέ. πῶς γὰρ΄ εἶχεν. ὁ Ἱπποκράτης εἰπεῖν ἐπὲ πκυνάγ- 
χης μὴ γίνεσϑαν πυρετόν; ἀλλὰ λέγει; βὴξ μόνος αὑτοῖς 
ἐγίνετο; καὶ ἀφωνία ἢ βοαγχώδης φωνὴ, τῆς ὕλης ἐχεῖ 
δεινάσης" ἔνϑεν οὐ πυρετὸς ἐγίνετο, οὔτε περιπγευμογία, 

οὔτε ἄλλο πάϑος. πάντῳ δὲ αἴτιον ἦ μετάστασις τῆς 
ὕλης εἰς τὴν φωνὴν γενομένη, καὶ πάντα μὲν εἶχον ὅᾳ- 
στώνγνην, 3) τοῦ βηχὸς ἐπιγενομένου. τὸ δὲ: νυχταλωπικὸν 
“παρέμενον; ὥς νομίζειν. σε ἐξ ἄλλης προφάσεως αὐτὸ 

εἶναξ. ἔστε γὰρ ὅτε γίνεται νυζταλωπιχὸν πάϑος, μὴ 
συμπάσχοντος τοῦ ὀφϑαλμοῦ, ἀλλ᾿ ἴδιον ἔχοντος πάϑοο, 
οὔτε παχύνεται τὸ “ρυσταλλοειδὲς, καὶ - αἰϑαλωδέστερον 
γένεται τὸ πνεῦμα, ὅπου. δυσϑεράτεευτόν ἔστιν. οὕτως οὖν 
τὸ νυχταλωτπιικὸν. πάϑος. ἐγίνετο δυσϑεράπευτον; ὡς νο- 

μίξειν σξ τὸν ὀφϑαλμὸν μὴ συμπάσχειν τῷ ἐγκεφάλῳ, 

ἀλλ ἴδιον αὐτὸν ἔχειν πάϑος, 4) ἐφ᾽ ᾧ, προκόπτοντος 

φτοῦ γυκσαλωπικοῦ. πάϑους,. ιχαΐί τι χαλεητὸν ὀγίνετο. οἱ 

γὰρ κόραι τῶν ὀφϑαλμῶν δ) ἐμειοῦντο πυκνούμεναι ὑπὸ 

τῆς “Ψύξεως, αὐτὸς δὲ ὅ βολβὸς ὠγκοῦτο ἢ διὰ τὴν πέερι- 

ουσίαν τῆς ὑγρότητος, ἢ ὅτι ἢ ψύξις ἐπάχυνε τὸ πνεῦμα, 

ὃ μὴ διαφορούμενον δφύσα- τὸν ὀφϑαλμὸν. ὡς πλ βογάζον. 
χὰ δὲ χρώματα τῶν ὀφθαλμῶν ποικίλα ἦσαν" ποτὲ μὲν 
γὰρ μέλανα ἀπὸ τῆς ϑερμότητος τοῦ νότου, ποτὲ "δὲ ἐ ἐρύ- 
ϑημα ἐκ τῆς ψύξοως τοῦ βοῤῥᾶ. λέγει 6) δὲ ὃ Ἵππο- 
πράτης, ὅτι, ὡς ἐτευτοπτολὺ μέλανες ἧσαν. οὗ ὀφθαλμοί. 
καὶ μὴν τὸ μέλαν τῇ ϑερμασίᾳ ὅπεται. πάντα δὲ τὰ ἴ-- 
ΠῚ 6 γοσήματα ἐκ τῆς ψύξεως ἐγίνετο τοῦ βθζβ8: χαὲ. 

2) ἔ ἔσχε Ἐ, 3) οὐδὲ αὐτῇ, δὲ τελ, ἘΞ 3) τῆς .--.- ἐπιγενομένης ἘΠ᾽ 
4) ἐν ᾧ Δ. Ἐ. 5) ἐμειώϑησαν Ἐ. Θ) δὴ 1.. Ἶ : 66} 
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λέγει ὅτι ὃ πάσχομεν ἔξω, τοῦτο καὶ γῦν γέγονεν. εἶ γὰρ 
ῥίψεις λίϑον εἰς ὥδωρ., εἶ μὲν ὀλίγον ἦ ῇ μεταξὺ. σοῦ. χαὶ 
τοῦ ὕδατος τὸ διάστημα, οἷός ἐστιν ὃ λίϑος, δρᾷς αὐτὸν, 

᾿ εἰ δὲ πολὺ εἴη, οὐχ δρᾷς τοῦτον. ὑποῖός ἐστιν. διμιοίως. δὲ 

χαὶ εἐ μὲν καϑαρὸν «δἴη,. ἀντικρύ δου φαίνεται, -εἶ, δὲ, δυ- 
παρὸν, οὔχ. ὁμοίως φαΐνεται. τοῦτο. καὶ νῦν γέγονεν... "ἡ. 
μὲν γὰρ ψύξις εἰς. βάϑος ᾿τέϑειχε τὸ. κρυσταλλοειδὲρ". ἱκαΐ 

διὰ τοῦτο μέλαν. καὶ ζοφῶδες. χαὶ 1) μελανὸν. τὸ “ειδῦμια 

οὐκ ἠδύνατο αὐτὸ; λεττῦναι τὸ κρυσταλλοειδὲς, χοαὶ διὰ 

τοῦτο. μέλας. χαὶὲ ζοφώδης ἐ ἐφαίνε δῖο δ᾽ ὀφθαλμὸς περιου- 
σίᾳ ὀμιχλώδους πνεύματος. πείσει δὲ. Ἡπποκράτης. χαὶ ἔχ 

τῶν φαινομένων" οὕτω. γὰρ ξοφῶδες. ἦν τὸ. ἐχ τῆς͵ κεφατ 
λῆς πεμπόμενον. πνεῦμα », ὅτε καὶ ἵμελ ̓ανότριχες ἦσαν, 

οὕτω «δὲ καὶ δίυγρον. χαὶ περιστωματικὸν;. ὅτε χαὲ ἰϑύ- 
τρίχες. ͵ 

““Ποιπὸν ὅ Ἱπποχράτης τὰ, εἰρημένα τοῖς. ἀνδράσιν 
εἶπε, ταῖς δὲ γυναιξὶν ἧττον ἐγίνετο τὰ “ψοσήματα͵ διὰ τὸ 
οἰκουρεῖν χαὶ μὴ ἀπολαύειν τοῦ ἀέρος, καὶ διὰ τὸ χαἂ- 
ϑαίρεσθαι, ὡς καὶ Ἵπποχράτης͵ φησὲ τὴν. αἰτίαν, ἐγϑεν 

δύο μόναι ἐλεύϑεραι ἔπασχον, χαὲὶ αὕταν ἐπιπολαίως, 

πᾶσαι δὲ αἱ δοῦλαι καὶ κακοήϑως, διὰ τὸ συνεχῶς τῷ 

ἀέρι προσομιλεῖν, καὶ διὰ τὸ κακόχυμον τῆς δουλικῆς Ὑ 
αἰτης. τούτων οὖν: πάντων τῶν νοσημάτων γενομένων ἂν. 
τῷ Ἴθηπ; πολλοὶ μὲν ἀπέθανον, ὀλίγοι. δὲ πε ἐρτεγένοντο. 

οὗ ἐῤῥωμένοι. περιδγένοντο. δὲ, οἷς δπέσκχηνψεν ἢ. ὕλη 

παρὰ τὸν λάρυγγα. εἰ δέ πότε παρὰ τὰ φωνητικὰ ὀργανα, 
ὡς καὶ τὴν διάλεχτον ἐμποδισϑῆναι, οὗτοι 23) ἐσώζοντο, 
καὶ χρόνιον ἐγένετο. χρόνιον δὲ οὐχ. ὃν ἀνθρώπῳ. “ποῦ 
γὰρ 3) συνάγχη χρόνιος; ἀλλὰ. χρόνιος. πάσῃ τῇ πόλει" 

πολὺν γὰρ χρόνον ἐπηρέασεν 4) αὐτόν. μέχρυ μὲν οὖν 
σούτου ἐπίδημον ἦ ἣν τὸ νόσημα, ἄρτι, δὲ καὶ. «λοιμῶδες 
ἔγξνετο; σπτολλῶν. ἀρξαμένων τελευτᾷν. ὃ δὲ ϑάνατος ὡς 

ἐπιτοπλεῖστον. ἀπὸ κυνάγχης ἐγένετο. λοιπὸν ἃ ἄκουξ, ὅ) ϑανξ. : 
“μασίως κυνάγχη ἐγένετο. διετείνετο οὖν τὰ περὲ τὸν ϑώ- 

 Ἐοτί. μέλαν ὃν. 90) πιογίοπι οδίραπὲε Ὁ. 3) δυνάγ. ἃ. Ἑ. 
- 4) Εοτί. αὐτήν 5Ξο. πόλιν, 5) ϑαγασίμῳ Ἐ: 
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ραχα; ὀντεῦϑεν ἥ χεραλὴ, διετδένετο καὶ φλέβες αἱ περὸὴ 

τοὺς. τραχήλους" καὶ τοὺς κροτάφους. χαχόηϑες γὰρ γενό- 
μδνο» “ϑόσημα ἢ ἤρξατο. μεταδιδόναι καὶ τοῖς ἔξωϑεν μορί- 

οἷς: εὖ δὲ πότε. καὶ πνεῦμα μέγα: ἐγένετο » τοῦτο ἦν σή- 

μεῖον ϑανάτου. εἶτα, ἀλλὰ τοῦτο ἄπορον δοκεῖ εἶναι" εἰ 
γὰρ μεγάλη ἦ ἣν ἢ ἀναπνοὴ, “δηλονότι πολὺς 1) εἰσεφέρετο 
ὃ ἀήῤ. πολὺς δὲ οὐχ ἂν εἰσεφέρετο, μὴ λυϑείσης͵ τῆς χυ- 
»άγχῆς. ἀλλ εἴρηται. ἐν τῇ διαγνωστικῇ, ὡς ἔν μὲν τῷ 
χατὰ φύσιν ἥ ἀβίαστος ἀναπνοὴ ὑπὸ μόνου γίνεται τοῦ 
διαφράγματος, ἐν δὲ περιστάσει ἥ φύσις κέχρηται καὶ τοῖς 
κατὰ τὸ στέρνον μυσίν. εἰ δὲ γένηται. χαλεπὴ περιπίνευ- 
μονία, κέχρηται τοῖς ὑψηλοτέροις: μυσὶν τοῖς κατ ὦμο- 
πλάτας, ὅτε χαὶ τὰ πτερύγια. τῆς ῥινὸς διαστέλλονται. 
καὶ διαστέλλεται μὲν ἐπὶ μέγα δ᾽ ϑώραξ, οὐ πρὸς ἀναλο- 
γίαν δὲ τῆς διαστολῆς εἰσφέρεταν ἀὴρ, ἐμποδιζούσης τῆς 
ἐμφράξεως. τοῦτο καὶ νῦν γίνεται. ἐπειδὴ στενοχωρία 
ἐστὲ, κέχρηται ἢ φύσις τοῖς ὑψηλοτέροις μυσὲ, καὶ ποιεῖ 
μετέωρον πνεῦμα, ὃ σημεῖόν ἐστὶ πολλῆς στενοχωρίας, 
χαὶ διὰ τοῦτο καὶ ϑανάσιμον. οἱ δὲ ἔχοντες τοῦτο τὸ 
πνεϑῦμα καὶ ἐπεχλεαίνοντο᾽ ἂν βάϑει γὰρ οὔσης τῆς ϑερ- 
μασίας καὶ καταπνϊγομένης τῷ ποσῷ τῆς ὕλης, τὰ ἕξω 
χλιαρὰ ἐγίνοντο. εἰ δέ ποτξ καὶ ῥϊΐγος αὐτοῖς μετὰ πύυρδ- 
τοῦ ἐγίνετο, συντόμως ἀπέϑνησκον" οὐκ ἤρκει γὰρ ἥ ϑερ-. 
μασία καταλύουσα, ἀλλ ἐπεγένετο καὶ ῥῖγος. καὶ πῷς ἂν 
ἀρκέσῃ ἦ δύναμις; τόχα δὲ ἐκεῖνο ἐνδείκνυται, ἂν πυ- 

ρετῷ μὴ διαλείποντε ψύξις ἀκρωτηρίων κακόν. μᾶλλον 
γὰρ ἐνταῦϑα καταλυομένη ἦ φύσις τῷ πνιγμῷ ὑπενόστη- 
σεν εἷς τὸ βάϑος, καὶ λειφαιμοῦντα τὰ ἄκρα κατεψύχϑη-. 
σαν. καὶ τὴν ἁπλῶς περίψυξιν ῥῖγος ἐκάλεσε. χαὶ ἁπλῶς. 
εἶπεν αἵ συγπληρίαε τουτέστιν αἵ συντυχίαι τῶν νοσήη- 
μάτων τοιαῦτοι 2) ἦσαν. ἐπειδὴ γὰρ ἐπέϑετο, καὶ διξ- 
λείιψε καὶ ὑπέστρεψε τὸ γόσημα. τὰ μὲν ἂν τῇ ἀρχῇ γ8- 
»όμενα νοσήματα οὐκ εἶχον τὰ γινόμενα: ἂν τῇ ὑποστρο- 
φῆ; τὰ δὲ γενόμενα ἐν τῇ ὑποστροφῇ εἶχον τὰ γινόμενα 
ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ »οσήματος. τούτου δὲ αἴτιον ἥ καταβολὴ 

τῆς δυνάμεως ἡ ἐκ τῆς ὑποστροφῖῦς. ἀλλ: εἰ καὶ πάντα 

1) εἰσφέρεται Ἐς. 32) εἰσί Κ΄. 
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χατεχκράτουν τὰ νοσήματα, μάλιστα αἱ συνάγχαι" καῖε: 
᾿ἀράτει δὲ, οὐ διὰ τὴν ἀμαϑίαν. τῆς τέχνης, οὐδὲ ὃ “ὅτι χα- 

τεφρόνει ὃ Ἱπποκράτης τὰ νοσήματα, ἀλλ ὅτε ἢ; κακοή- : 
ϑειὼ τοῦ νοσήματος. ἐβιάζετο. πάντα γὰρ ἐποίησεν δ Ἵπ- 

᾿ποχράτηβ, καὶ εἶ εὗρε πᾶν τὸ σῶμα ὡς πληϑωρικὸν, 
πέμπον τῷ χωρίῳ, ἐχρήσατο φλεβοτομίᾳ, τὰς ἐγγὺς τέ- 
μνων φλέβας τῆς γλώττης. εἰ δὲ ποιότητας 1) ἔπεμψε τὸ 
πᾶν σῶμα, διὰ καϑαρσίων. ἐταράξε τὴν γαστέρα. εἶτα 
λοιπὸν μετὰ τὴν ποιγὴν ᾿ϑεραπείαν ἦλϑεν ἐπὶ τὴν ἐδιά- 
ζουσαν, καὶ ἐχρήσατο τῇ ἀναστάσει" ἀλλὰ πολλὰ τῶν 
βιβλίων ἔχουσι τῇ ἀνατάσει" πολλὰ πιέζει, τὸ δὲ ἀναπιέ- 
ζει, ἕκαστον “δὲ βξηγούμεϑα. ,φησὶ “γὰρ. δ Ἱπποκράτης, 
ὅτι εἴ ποτε ὑπενόησα. τὴν πυνάγχην ὑπὸ φλέγματος γιγο-- 
μένην» ἐχρησάμην ἀνατάσει τουτέστιν ἀσίτίᾳ,. ἵνα δαπα- 
ψήσῃ τὸ φλέγμα. ἀλλὰ τοῦτο ἐχβαλωμεν" οὐκ ἂν γὰρ 
ἽἹπποχράτης τὴν ἀσιτίαν ἐχάλεσεν ἀνάτασιν. εἴ; δὲ ἔχει 

πιέζει, φῆδὶν Ἱπποκράτης ὅτι οὐκ ἐλαϑὲέ με τὸ κατασπα- 
γον, καὲ ὡς ἐπιτοπολὺ γινόμενον, τὸ μὲν ὡς ἐπιτοπολὺ, 
ὅτι ἡ κυνάγχῃ γίνεται ἐπὶ φλεγμονῇ τῶν τοῦ λάρυγγος. 
μυῶν, κατὰ τὸ σπάνιον δὲ, ὅτε ποτὲ καὶ ἐπὶ μεταστάσει 
σπογδύλου ἐπὲ τὰ ἔμπροσθεν γίνεται κυγαγχικὸν εἶδος. 
λέγει οὖν ὃ “Ἱπποκράτης ὅτι εἰ καί ποτε ἐνόμισα τοῦτο. 
τὸ πᾶάϑος γίνεσθαι, ἐχρησάμην τῇ 2) πιέσει, ἵνα ὠϑήσω. 

- σὸν σπόνδυλον 8) εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. ἀλλ οὐδὲ τοῦτο. 

καλῶς. αὐτὸς γὰρ “Πεποκράτης λέγει, ἀϑεράπευτον εἶναι 
τὴν τοιαύτην διάϑεσιν. καὶ πῶς εἶχεν ἐπιχειρῆσαι; καὶ 

ν αὑτὸς δὲ εἶπε τούτον “ἢ πάϑους σημεῖον τὸ κυκλότερον 
καὶ κυρτότερον. πῶς οὖν, τούτων μὴ φανέντων, εἶχε χρή- 
σάασϑαι τῇ. πιέσει; τοιοῦτον δέ. ἐστι τὸ λεγόμενον, ὅτι 
πολλάκις ὃ 4): ἐπὲ δύσει τοῦ στόματος μὴ δυνάμενος 
χρήσασϑαι τῇ ἐπιβολῇ τοῦ δαχτύλου, ὅ) “ετερῷ: δισχρίο. 

μὲν, ποτὲ δὲ τὸ ἐναντίον ϑλίβομεν τῷ δακτύλῳ, ἕνα ἄπο- 
διώξωμεν τὴν ὕλην. ἕνα οὖν μὴ καὶ ἐνταῦϑα νομίσῃς 

ἀνίατον εἶναι τὸ πάϑος, οὖκ ἐπίλει τῷ “δακτύλῳ κατὰ 
τοῦ πάσχοντος τόπου. λέγει ὅτι ἐχρησάμην τῇ ἄνω πεέσει,. 

1) ἔπεμπε Ἀ. Ἐ, 2) πίστει ἵ,. 3) εἷς -- Ἱπποκράτης οπι. ἴ,. 
4) Τοτι. ἐπιδέσει. αἀπίττείλοπα Ὁ. 5) πτερώδεα χρέομεν Οοθά. 
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παὶ οὐδὲν ὠφέλησα. ἐχρησάμην δὲ τῇ ἀνακαϑάρσει, 
ἄλλ᾽ οὐ λέγει. Ἱπποκράτης ὃτι καϑάρσει ἐχρησάμην τῇ. 
διὰ τῶν ἄνω. αὐτοῦ. γάρ ἔστι λόγος λέγων, “μηδέποτε “διὰ 

τοῦ πάσχοντος κεγοῦν.. μήπως ὡς ἀσϑενὴς ἐπισύρηται; 

ἀλλὰ χαϑάρσεις λέγει τοὺς ἀναγαργαρισμούς. καὶ τοῖς 

ἀποφλεγματικοῖς δὲ ρῆσάμενος οὐδὲν «ὠφέλησεν. τοιαῦτα 

μὲν ἦν τὰ ᾿βοηϑήματα,. ὧν. “ἐπιγράφει ὃ Ἱπποκράτης, ἀλλ 

οὐ». εἶχε τὸ γόσημα. τὰ γὰρ ἐπιῤῥηγνύμενα καὲ ἐπιγενός- 
μενα συμπτώματα κακοηϑέστερα 1) ἦσαν" ἢ μᾶλλον ἐπεῤ- 
δηγνύμενα, ὅτε τῷ χρόνῳ μὴ δυνηϑεῖσα: διαφορηϑῆναι 
ἢ ὕλη καὶ δριμυτέρα γενομένη κατὰ διάβρωσιν ἐποίησε 
ῥῆξιν, ἢ ἐκ τῆς, φύσεως μεταβληϑεῖσα εἰς πῦον ἐῤῥάγη. 
καὶ ἐποίησεν ἀπόστημα. τοιαύτη ἣ τοῦ λοιμώδους ἀέρος 
καταστασις. 

β΄. Πρῶτον μὲν ἐπὲ τοῖσιν αὐχμοῖσιν ὀφθαλμία ἐπεδι ιν “ 
σαν ὀδυνώδεες. -- 

Τινὲς τοῦτον τὸν͵ λόγον τοῦ ἀνωτέρου χωρίζουσι καὶ 
φασιν, ὅὃτι ἄνω εἶπεν ὅ Ἱπποκράτης περὲ τοιᾶσὸς κατα: 
στάσεως" φησὶ δὲ ὅτι, ἀλλ᾽ ἢ εἶδον ϑέρος ξηρὸν ἔαρι γὲ- 
γονὸς, ἐν ᾧ πολλαὶ ὀφϑαλμίαι ἐπεδήμησαν. ὃ δὲ Γαλη- 
γὸς συνάπτει αὐτὸν τῷ ἄνω λόγῳ. φησὶ γὰρ Ἱπποκράτης 
Ω «ς 329) ᾿ , ς κ ».» Ν τὰν 
ὅτι, ὡς, εἰρηται μοι, παρετραπὴ ὃ χειμὼν, ἐγένετο δὲ χαὶ. 
ς 5 Δ 15 ΠΗ Δ, ὙΣΞ ΩΣ "λλὰ ν ΟΝ ὉΝ ΔΈ Τ ΩΣ ἌΣ 
7) δαρεγῇ ἐσημέρια σπορὰ φύσιν, αλλὰ μὴν “αν 170 ἔπιον 

᾽- -᾿ - Ὁ Υ 

ϑέρος παρετράπη τῇ. μιῷ ποιότητι ἐπὶ τὸ ὁμοιοειδές 
» “ἐν 

ξηρὸν γὰρ ἐγένετο. ἀλλ' οὐκ ἐγένετο ἐν τοὐτῷ πολλὰ νοδή- 
Ἐπ 5 : ν 3 ϑίτ τ, -- ΄ - ματα᾽ εἰρητὰν γὰρ. ἐν ἀφόρισμοῖς, ὡς ἡ, ἐπτομβοία τοῦ 

2 ΩΣ -“ - ᾽ Ἂν 

αὐχμοῦ μᾶλλον λυπεῖ. πλὴν εἴποτε γένηται ἄμετρος αὔχ- 
39 ᾿ -Ἤ ν 

-μὸς, καὶ αὐτὸς ποιεῖ χαλεπὰ νοσήματα, ἔνϑεν ἐπειδὴ 

γῦν ξηρότης ἐγένετο, τὸ μὴ εἰωθὸς ξηραίνεσθαι νῦν μᾶλ- ᾿ 

λον ἐβλάβη. πρῶτον γὰρ σύνηϑες τὸ τοῦ ἐναντίου. τί δὲ 
ὑγρότερον τοῦ ὀφθαλμοῦ; ἐντεῦϑεν δρϑαλμίαι ἐγίνοντο," 
τὸ μὴ εἰωθὸς ξηραίνεσϑαι. νῦν μᾶλλον ἐβλ ἄβη, καὶ αὗται, 

ἡμετ' ὀδύνης. ἐκιγδύνευον γὰρ οὗ χιτῶνες ἐκ τῆς 7... 

ῥαγῆναι. 

1) εἴσι Ε΄. 
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γ. ̓Ἄγματος ἐχ φλεβῶν τάσιες, οιποϑυμίη, σχῆμα. ἀνάῤ- 

ὅοπον, ἄλλη. ἀπόληψις : μοτώματος ξυστροφὴ, πρόσϑε- 
σις, ἐπίδεσις. - 

ε ᾿ 3 ᾽ : 5) ζ 

Θαυμαστὸς οὗτος ὃ λόγος. ἐγένετο. γάρ ποτε ὄΐμετρος 
αἱμοῤῥαγία ἐκ τῶν φλεβῶν, εἴτε τῶν ἀρτηριῶν, εἴτε τῶν 
2). 5 - 2 ΠΟ. ΣΟΥ ὦ ΠΡ 5. 1 3. τας τος, - Ἀ 
ὄντως φλεβῶν. οὔτε δὲ πολλὴ. ἐγένετο. ὡς καταλῦσαι τὰς 

μ » - Σ ᾿ »"Ἥ ν 7 
δυνάμεις. δεῖ οὖν αὐτὴν στεῖλαι" στέλλεται, δὲ ἢ ἔκ τινος 

- τ - ἧς . 3 

φυσικοῦ ἢ ἀπὸ τέχνης" ἀπὸ φυσικοῦ μὲν οὕτως" πολλάκις δε 

τῆς ἀϑρόας ταύτης φορᾶς κενωϑέντος τοῦ ζωτικοῦ πινεύ-- 
ἌΣ 95 ὔ " ᾿ Ξ ἌΟΞ Ν ᾿Ξ 

ματος, λεισεοθυμία ἡπολουθησε . καὶ δυναταν αὐτή {0300 

τὴν ἐπιφάνειαν, ποαχῦναι φὴν ὕλην χαὶ στεῖλαι τὴν αἱμοῤ-, 
δαγίαν. τοῦτο μὲν οὖν φυσικόν. τὰ δὲ ἀπὸ ΤΠ5 τέχνης 
πολλὰ. εἰσι. στέλλει γὰρ. καὶ διὰ σχήματος ἀναῤῥύπου. εἶ 
γὰρ τς ἐκ τῶν κάτω τοῦ ποδὸς αἷμα, ἀνάφορον αὖ- 

7 , 

τὸν ποιήσας ἔστειλε. πολλάκις δὲ διὰ μοτῶν εἶρξεν αἷμα. 
ἀλλ εἰ μὲν ἐπιπολῆς φέρεται. τὸ. αἷμα, προστέϑησιν. αὖ- 

Ν , Ξ 3 ν 9 - , - ὔ ς Α ᾿ « 
τὸν μόνον, εἰ δὲ ἔχ τοῦ βαϑους, συστρέφει. ὁ δὲ ΓΓ ὅληνος 

κατ ἄλλου ἔλαβε τὸ συστρέφειν.. πολλάκις γὰρ ἐκ διγῶν 
φέρεται αἷμα, καὶ ἐστείλαμεν αὐτὸ συστρέψαντες καὶ κλεί- 
σαυτεϑ τοὺς μυκτῆρας. οἷδε καὶ ἐπέδεσμος στεῖλ αι αἷμα, : 

ὡς εἴρηται ὃν τῷ περὶ ἄγμων, χαὶ μάλιστα ΤΣ παραληφ- 
ϑείη οὐκ ἀπὸ τοῦ ὑγιαίνοντος τόπου ἐπὶ τὰ »οσοῦντο, 
τότε γὰρ ἐπιούρεται; ἀλλ ἀπὸ τοῦ γοσοῦντος ἐπὶ τὰ ὖγι- 
αἰνοντα, ἵνα ἀποκρούσηται. λέγει δὲ ἐν τῷ μέσῳ, ὅτι καὶ 
ἄλλη ἀπόληψις πεποίηται, καὶ τοῦτο ἢ ὡς πρόγραμμα 
δεῖ λαβεῖν ὅτι εἰσὶ καὶ ἄλλαι ἐπισχέσεις, ἢ διὰ μοτώμα- 
τὸς ἢ διὰ συστροφῆς, “ἢ καὶ ὡς τρόπον ϑεραπευτιπκόν. 
στολλάπις γὰρ διαιρεϑὲν ἀγγεῖον βρόχῳ ἀπολαμβάνοντες 

ἐστείλαμεν τοῦ αἱμοῤδαγεῖν. αὗται πᾶσαι στάσεις εἰσὶν. 
αἱμοῤῥαγίας ξκ φλεβῶν γενομένης. καὶ κρεῖττον αὐτὴν 

εἶναι ἐπ φλεβῶν" χαπὸν ,γὰρ, "δὶ, ἐξ ἀρτηρίας, ὡς 1)ῈῈ. φύ- 
σει, διά τὲ τὴν κυριότητα τοῦ μορίου, καὶ διότι ὡς 

σφυγματωδῶς κινούμενον τὸ μόριον οὐ παρέχει τῇ φύσει 
ἡσυχίαν εἰς παιρὸν 2) ἀπουλώσεως. ἡ 

ὃ. Βουβωνοῦται τὰ πλείω, διότε ἡπατῖτις" ἦν δὲ. καὶ 

1) ἀϊσοῖ Ὁ. φήσει 9) ἀπολούσεως Οοὰᾶ. ἘϊιοηάδΥ!. 
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ἀπὸ ἀρτηρίης κακιοϑείδσης κακὸν σημεῖον, οἵως. πο: 

σειδωνίη. --ἰ 

Οὗτος ὃ λόγος γρίφος ἐστὶν : ἔχει δὲ πολλὰς ἐξηγή- 

ὅεις. ἐπειδὴ γὰρ εἶπεν ὅτε αἷμα κανούμενον ἐκ φλεβὸς 
: χαλεπὸν ποιεῖ, φησὲν ὅτε οὐκ ἐξ πάσης φλεβός" οὐδὲ γὰρ 
ἐκ λεπτῆς, ἀραχνοειδοῦς, ἀλλὰ τῆς βουβωνουμένης, τοῦτο 
δέ ἐστι τῆς εἰς ὕψος ἐπαιρομένης. αὕτη δὲ ἐκχέουσα αἷμα 
χαλεπὰ ποιεῖ, διότι ἡπαπτῖτίς ἐστε τουτέστεν ἐξ ἥπατος 
φυομένη. εἰσὲ δὲ καὶ δύο ἐξηγήσεις. πολλάκις γὰρ γίνεται 

αἱμοῤῥαγία εἴσω, καὶ φέρει εἰς ἄλλα ἀγγεῖα τὸ αἷμα καὶ. 
ποιεῖ κιρσόν. ἀλλ᾽ οὐκ εἰς πᾶσαν φλέβα ἐρχόμενον αἷμα 
βουβωνοῖ αὐτὴν καὶ εἰς ὕψος ἐπαίρει, ἵνα ποιήσῃ κιρ- 
σὸν, ἀλλ᾽ εἰς μόνην ἡπατῖτιν. καὶ ἡ ἐξήγησις εἶ, καὶ ἀλη- ἡ 
ϑὴῆς, ἀλλ΄ οὖν πολλάκιρ τις λαβὼν ἕλκος ἐν ἄκρῳ δικτύ- ὦ 
λῷ τοῦ ποδὸς, βουβῶνα ἀνήνεγκεν. ὃ ᾿Ἱπποχράτης ὀὖν, 
πρὸς ὑπόμνησιν αὐτοῦ γράφων, ἐρωτᾷ ξαυτὸν τίς ἢ ἀπο- 
πλήρωσις τοῦ, πάσχοντος ἐτέρου μορίου, ἕτερον βουβω- 
νοῦσϑαι; χαὶ λέγομεν ὅτι ἐπειδὴ ὀδύνη γίνεται εἰς τὸν 
πόδα αὐτοῦ, τρέχει ἧ φύσις μετὰ τοῦ αἵματος, βοηϑεῖ τῷ 

ὀδυνωμένῳ, καὶ εὑρίσκεται ὃ ἀδὴν μανὸς, καὶ δεχόμενός 
σὴν ὑγρότητα φλεγμαίνει, καὶ μάλιστα ὅταν ἡπατίτιδερ 
φλέβες ἐχεῖ φέρωνται ἀνωτέρω τοῦ μηροῦ, αἵτινες διὰ 
τὸ μέγεϑος πολλὴν φέρουσαι ὑγρότητα βουβωνοῦσι τὸν. 

ἀδένα. 

. Οἱ αἱμοῤῥαγοῦντες τελευτῶντες οὔκ. ἐφιδροῦσι τὸ πρό- 
σωπον, ἀλλ᾽ οἵα ξυμπεπτωχότες, καὶ οἱ πγευματίαι καὶ ᾿ 
οἱ ὑπὸ ὑδρώπων ὀλλύμενοι, πονηρόν. - 

Προσεχὴς οὗτος ὃ λόγος τῷ ἀνωτέρω" ἐγένετο γὰρ 

αἱμοῤῥαγία, χαὶ οὔτε φυσικὸν οὔτε τεχνικόν τι ἴσχυσεν 
αὐτῇ κωλύσαι. ἀλλ ἵνα «μὴ τελείως ἀδοξήσῃ ἧ τέχνη, κἂν 
τούτῳ προμιηνύει πῶς ἕπεται ὃ θάνατος, ὅτε οὐ μετὰ: 
ἱδρώτων. κενωϑήσετ ἄι γὰρ πάσης τῆς ὑγρότητος. πόϑεν 
δὲ ἔσται ἱδρώς; οὐχοῦν εἶ μὴ γένηται ἱδρὼς, οὐδὲ σὺγ- ᾿ 

κοΤΓὴ γίνεται» ὃ ἐν μόνῳ τῷ μετώπῳ" εἴρηται γὰρ ὅτι. 

συγκοπτικὸβ ἱδρὼς περὶ τὸ μέτωπον καὶ τὰ ἄνω μέρη 
γένεται. ἐπειδὲ γὰρ μέλλει σκεδασθῆναι τὸ ἔμφυτον 9ε0- 
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μὸν, φιλοῦν τὴν. ἀναφορὰν διώκειν, ἀνατρέχει σεξρὶ. τὸ 

ἡρόσωπον χαὶ ἥττων ἐστίν. ἑκμὸς κενοῖ αὐτὴν διὰ τὴν 

ἄνω, καὶ οὕτω “ποιεῖ τὸν ἱδρῶτα. νῦν οὖν ὃ λόγος; :δρὼς 
οὐ γίνεται, ᾿ἀλλὰ συμπεπτωκὸς. καὶ κατεξηρασμένον φα-᾿ 

γεῖταί σοῦ τὸ δέρμα. καὶ οἵ πνευματίαι. Ζοῦτον τὸν 

λόγον ἐξέβαλεν. ὃ τ αληνός. τίνας γὰρ. 'χαλεῖ δ Ἱπποχρά- 

της πγευματίας; ἄρα τοὺς πνευματα ἔχοντας φουτξοτε. 
ϑαιμόνια; ἀλλὰ τοῦτο καταγέλαστον. πνευματίας. γὰρ. χα- 
λεῖ τοὺς ἔχοντας μεγάλην χαὲ πυκνὴν ἀναπνοήν. καὶ: διὰ 

φοῦτο οὐ τελευτῶσι μετὰ ἱδρῶτος, καὶ μάλιστα οἱ ὕδερε- 

ὥντες. οὗτοι γὰρ ὥφειλον μετὰ ᾿δρῶξος τελευείν; ὡς 

κατακλυζόμενοι, τῇ ὑγρότητι. ᾿ 

ς΄. Τῶν γαστέρων͵ αἱ εὐφορίαι ταραχὴν, οἷον Πρσε 
δωνίῃ. -τ-- : 

Θαυμαστὸς ὃ λόγῃξ; ἢ ἐὰν σαφηνισθῇ. σαφηνίξεται. δὲ, 
ἐὰν ὑπερβατῶς ᾿ἀναγνωσϑῇ. πολλάκις γὰρ γίνεται διάῤ- 
δοια καὶ ταραχὴ γαστρός. πόϑεν δῆλον εἴτε ἐπὶ κακῷ 

εἴτε ἐπὶ ἀγαϑῷ' ἐγένετο. πόϑεν δέ; ἔχ τῆς ἑπομένης εἴτε. 
εὐφορίας εἴτε δυσφορίας. ὥστεερ “γὰρ. ἐγένετο τῇ Ποσει-- 
δῶνος γυναικὶ, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα. τῶν γαστέρων τὴν τα- 

᾿ ὥς. Ξ 5 , “- ο ὉΣΞΕΣ ΤΣ - Ξ θαχὴν αἱ εὐφορίαι δηλοῦσιν, ὥσπερ 1)τὴν Ἰ]οσειδῶνος. 

δ. Τὰ ϑηρία οἷα ἐμποιέει. Ἂ“.- ᾿ς 

Θηρία λέγει ὃ. Ἵπποκράτης τὰ ϑηριώδη νοσήματα, 
ποτὲ δὲ. καὶ τὰς ἕλμινϑας. ξήτεε. οὖν. τί ποιεῖ ταῦτα. τὰ 
ϑηρία, καὶ ποῖα. αὐτὰ ποιεῖ, ὅτι 7τοιεῖ μὲν αὐτὰ ὃ ὠμὸς 

“χυμὸς, ἢ ἀπὸ ἄρτου ἢ ἀπὸ ὀσπρίων ἢ ἀπὸ λαχάνων. αὐτὰ 
: δὲ ποιεῖ σερόφους, 2). δήξειρ. 

η. Ἔν τῷ λεπευσμῷ ἡ 3) περίτασις πρὸ τῆς. τελευτῆς, : 
“καὶ ὀμφαϊὸς. ̓πρόμακρος εἱλκύσϑη᾽ αὐτέη, καὶ οὔλων 
ἐφελκώσιες τῶν εἰσιόντων τεξρὲ τὸν “ὀδόντα. -- ᾿ 

“Τοῦτον τὸν λόγον. Ἱπποκράτης μὲν ἐπὶ. 4) Ποσειδω-. 

γον ἔγραψεν, ἔξεστι, δὲ αὐτὸν πο ρ καϑόλου,, ὅτε ο 

τ Ἑοτί. τῇ. 2) δόξεις Τ,. 8) περὶ πάσης σοδα:" 4) σιδῶΞ. 
Ψέου Ι,. Α. ἘΕΕΕΡ  τς τὶ : 
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γετὸ αἱμοῤῥδαγία, καὶ οὕτω πολλὴ, ὡς καταψύξαι μὲν τὸ 
ἔμφυτον ϑερμὸν, ἐργάσασϑαι δὲ ὕδερον. εἶ οὖν ἐγένετο, 
ὕδερός, περίτασίς ἐστιν εἷς τὴν κοιλίαν οὐχ ἀπὸ χρηστῆς. 
ὑγρότητος, ἀλλὰ περιστωματιχῆς ἔνϑεν καὶ μακρότερον, 
ἐποίησε τὸν ὀμφαλὸν, καὶ ἥλκωσεν αὐτόν. ἤρξατο δὲ οὗ-. 
τὸς ὃ χυμὸς ἀναδίδοσθαι καὶ ἐπὲ τὰ ἄνω" ἔνϑεν τῇ ὅρι- 

. μύτητι καὶ ἕλκος ἐποίησεν εἷς τὰ οὗλα; καὶ πάντα τὸ 

βρώματα εἰσιόντα ἐπὲ τοὺς ὀδόντας βλαβερὰ ποιεῖ φαί- 
γνεσϑαι. τάχα δὲ ὀδόντας λέγει οὐ τούτους τοὺς φαινομέ- 
γους, ἀλλὰ περὲ τοῦ' 1) εἰσωφάγου λέγει, ὡς καὶ αὐτοῦ 
ἡλκωμένου" διὰ γὰρ. τοὺς ὀδόντας παρέρχεται. 32) ὀδοὺς 
δὲ καλεῖ, ἢ πυρινοειδὴς, τὴν εἴσω ἀπόφυσιν τοῦ δευτέ- 
ρου σπονδύλου, ἐξ ἧς. ἔρχεταν ὃ εἰσωφάγος. ἴσως γὰρ 
καὶ ἐκεῖ φϑάσας ὃ χυμὸς ἥλκωσεν αὐτόν. 

’ 

Ὅτι πολλὰ περὶ ἑκάστου. ἔστιν ὀρϑῶς ἐντείλασϑαι, 
-Ὡ ᾿ὔ ΖΞ 

τὰ μὲν ταῦτα δυνάμενα, τὸ δὲ οὐ, οἷόν ἔστι τὰ τοι- 
ἄδε, διαχυϑὲν, πιληϑὲν κενωϑῆναι. --- 

Τῷ μεμνημένῳ τῶν ἀνωτέρω οὐδὲν λέγει οὗτος ὅ. 
λόγος, ὅτε ζήτει ὅμοια εἴτε ἀνόμοιά εἰσι τὰ πράγματα, 
ἀλλήλοις. τοῦτο καὶ ἐνταῦϑα φησιν, ὅτι δύναται ἕκαστος 
πολλὰ δρϑὰ ἐντείλασθαι περὶ παντὸς πράγματος. ἰδοὺ 
γὰρ χαὲὶ ἐγὼ ἐντέλλομαι ζητεῖν σε τὰ ἀνόμοια. καὶ τὰ. 
ὅμοια. καὶ ἐπὶ πολλῶν μὲν ἐγυμνάσαμεν τὸν λόγον ἄνω, 
γῦν δὲ τούτου παράδειγμα λαμβάνει τοῦτο, τὶ εἰσῆλθον 
δύο ἰατροὶ πρὸς ἄῤῥωστον, καὶ ἐυρήκασι φλεγμονὴν ὕπο: 
κειμένην. συνεῖδον ἀμφότεροι Ἀξγωϑῆναι τὸν τόπον" ἀλλ᾽ 

ὁ μὲν ἔγνω χῦσαν καὶ διαφορῆσαι τὸν “χυμὸν, ὃ δὲ πιλῆ- 
σὰϊ καὶ ἀποκρούσασϑαι, αὐτὸν ἄνω. ἄρα οὖν οὐκ ἔστιν. 

ἐναντίον χύσις πιλήσει;. πλὴν ἀμφότεροι. ἐνεποίησαν τὴν 
χένωσιν. καίπερ καὶ ἐπὶ ἄλλου. πολλῶν ἰ ἰατρῶν ϑελόντων 

ψύξαι, ὃ μὲν διὰ πτισάνης, δ δὲ διὰ ϑριδακίνης, ὁ ὃ δὲ δὲ ὕδα" 

Φος ξιψυξὸν. καὶ δοκοῦσι μὲν εἶναι ταῦτ ἀδιάφορα τῷ ὀνόματι, 
ἐν δὲ τῷ πράγματὲ σύυνάδουσι" πᾶντα γὰρ ἔψυξαν., 

ἐ. Καὶ ὅκου κλίνειν, δεῖ διώσασϑαι..᾽ πούτους ἀτολμέον-. 

Δ) Τα Οοάά, 9) Βοϊοοροο, 
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τας δεῖ διώσασϑαι καὶ, ἀνεχοίρξιν “ατανεναρκωμένου: 
εἰς ἃ ὑστεροῦσιν. --- 

Τὸ Εν τῶν βιβλίων Ἔ: ἐν ἔχουσιν" ἔνϑα 2: 

ὃ χυμὸς, ἐχεῖ κένωσον., τὸ δὲ ἀληϑὲς, κα κλίνην ἐ ἔχει. πολ- 

λᾶχις. γὰρ Φίνεβι ἀπὸ νόσου εἰσὶν ὑγιέες, φοβοῦνται δὲ 

ἀναστῆναι ἀπὸ τῆς κλίνης, «χαίροντες αὐτῇ. τούτους δεῖ 

διώχειν καὶ ἀνεγείρειν, μήπως κατανγναρχωθῶσι χαὶ ψυ- 

: χϑῶρι τὸ σώμα, ἐγείραι οὖν αὐτὸν, καὶ ἐκεῖνα πρόοστασσε 

τὰ ἔργα, ἃ φεύγει, εἰ γράφει, τὸ γράφείν, εἰ ὁ ἀγαγιγώσχει; 
τὸ τι δ 

. Ὑϑατώδεας ϑδόσον. τάμνειν, πρίειν τις φϑίνον- 

τας καίειν αὐτίχαξκαὶ τὰ τοιαῦτα. .---- 

"Νῦν οὐ 1) τρόπον σοι ϑεραποίας παραδίδωσιν», ἀλλὰ 
χρ ὄνον, ὅτι πᾶν ὃ ποιεῖς, ταχὺ ποίει. “ἁρμόζει γὰῤ ὃ .λό-. 

γος. μάλιστα χειρουργοῖς. ἔστι γὰρ πολλάκις ὕδερος, καὶ 

οὐτος ἀσκίτης, ἐπὲ χατακλυζούσῃ ὑγρότητι; καὶ ἐδοξέ σοὲ 

χειρουργίᾳ. ᾿χρήσασϑαι, τῇ παρακεντήσει. μὴ ἀναμείνῃς, 

βμιἤζτως τὸ ὑγρὸν δέψη κατὰ τῶν δσωτέρων. ὡσαύτως δὲ 

ζχαὶ εἰ φϑισιπὸν βἰξλλεὶξ χαῦσαι, ταχύ" εἰ δέ ποτε καὶ χε- 

φαλῆς ὀστέον ἔῤδευσε κατὰ τῶν μηνίγγων, εἴτε τεμεῖν, 

εἴτε ἀνακουφίσαι δ ξλεις αὐτὸ, ταχὺ ποίησον. ὁμοίως δὲ 

καὶ, ἐπὸὲ πάντων. 

εβ΄. υΤἹῶν» ὑδατωδέων. μὴ. ψαύειν. ἤτον μηδὲ τῶν ἔσω, 
ὅμοιον γὰρ τοῖσι γούνασιν. --- 

Ἐπειδὴ. εἶπεέ σοι καὶ ταχέως τοὺς  δερικοὺς, φησὶν ὅτι οὐκ 
ὀφείλεις πάντα ὑδεριπκὸν τέμνειν». τρεῖς γάρ εἰσιν ὕδεροι, 
τυμπανίας μὲν ἐπεὶ πνεύμασιν, ἀσκίτης δὲ ἐτὲ ὑγρῷ, ἀνασάρκα : 
δὲ ὃ ἐπὶ τῇ σακρὲ 2) 1 παρεσπαρμένος. ἐπὶ τοῦ τυμπανίτου οὖν 
οὐκ ὀφείλεις τεμεῖν" διὰ γὰρ πνεύματα οὐδεὶς χειρουργεῖ.. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπὶ τοῦ ἀνασάρκα" παρεσπαρμένη γὰρ ὑγρότης 
οὐ δύναται ἜΠΟΣ ἀλλ ὥσπερ ἐπὲ τοῦ ὄχκου ὄντος 

ἔν τῷ γόνατι, εἰ μέν ἔστιν ἀπὸ πγευμάτων, οὐδεὶς ζ8ι- 
Θουργεῖ, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅτε ἀπὸ χυμοῦ ἀεί; οὐδὲ γὰρ ὅτε 

1) τοῦ τρόπου ἵ,, 2) παρεσπασμένος Οοάᾷ. 

11. 13. 
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᾿ἄπεπτος καὶ σκληρός ἐστιν ὃ ὄγκος; ἀλλ᾽ εἰ μὴ ὅτε. ζε- 
λείως μεταβληθῇ εἰς πῦον. οὕτω δὴ μόνον τὸν  ἀσκίτην 
χειρουργοῦμεν, καὶ τότε ; παραφυλάττομεν μήτε τοῦ ἤτρου, 
μήτε ἄλλου τινὸς τῶν ἐν βάϑει ψαύειν. 

ιγ΄... Τὰ παρὰ καρδίην Ξενάρχῳ, καὶ ϑερμὸν ἅλες πολλὸν 
ς -ὋὍὉ 3 ἈΝ - κ. - 

εἰσπνεῖν ἀντὶ τῆς κενώσιος ϑάλπειν ἀρχῆϑεν. --- 

Θεραπευτικὸς οὗτος ὃ λόγος. πέπονϑε μὲν γὰρ Ξ:- 

γάρχης, ἱστόρησε δὲ Ἱπποκράτης, ὠφελήϑησαν. δὲ οἱ 

1} νοήσαντες. φϑίσις γὰρ ἐγένετο, ἕλκος ἐν τῷ πνεύμονι. 

τότε 2) φεύγομεν τὴν τοῦ ψυχροῦ ἀέρος εἰσπνοήν" τὸ 
. γὰρ ψυχφ ὃν τοῖς ἕλχεσι πολέμιον. » χαὲὶ πλ ηστικὸν » μάλι- 

στα τοῦ μανοῦ καὲ ἁπαλοῦ πνεύμονος 9) ἀντὶ τοῦ ψυ- 
χροῦ ἀέρος ἀναπνοήν. τοῦτο μὲν ἔχεν τὰ παρὰ καρ- 
δέαν. εἰ δὲ τὰ περικάρδια, ὃ τὸ ποτὲ γίνεται πάϑος ἢ 
τῇ καρδίᾳ, οὐκ «ἐρυσιπελατώδης, οὐδὲ φλεγμονώδης" πρὸ- 

λαμβάνει, γὰρ ὃ ϑάνατος" ἀλλὰ ,καρδιακὴ συγκοπῆ, ἥτις᾽ 
γίνεται ἐπὶ καταψύξει τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ. οὐκοῦν εἰ 
κατέψυκται ἤ καρδία, μὴ εἰσενέγπης ψυχρὸν ἀέρα" ἐπι: 

τείνεις γὰρ τὸ χακόν. ἀλλὰ ϑάλψον ἐκ τῆς ἀρχῆς τοῦ 
, 

νοσήματος. 

ιδ΄, φ᾽ οὗ ἕν. -- 

Τοῦτο ὡς Ἰδιάζοντα λόγον δεῖ λαβεῖν , εἰ καὶ πολλοῖς ̓ 
τῶν ἐξηγητῶν ἔδοξε μηδόλως τάξαι αὐτόν. λέγει͵ οὖν, ὅτι 
δ τεχνίτης ἀφ᾽ οὗ εὕρῃ ἕν σύμπτωμα, ὀφείλει καὶ περὶ 
“τῶν ἄλλων σὐλλογίσασϑαι, οἷον πλευριτικόν σιν. ἐγένετο 
γόσημα. εἰσελϑὼν ὅ ὃ ἰατρὸς ἐν τῇ ἀρχῇ εὔρξ γυγματῶδερ, 

ἄλγημα ἃπὸ τούτου ὃ ἔχει εἰσυεῖν καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ὅτι. 
ὅσον οὕπω καὶ βὴξ, καὶ δύσπνοια χαὶ πυρετὸς ἐπακχολου-. 
ϑήσει, ὥσπερ εἰ εὕρῃς ἐπί τινος μετὰ “πέψιν γινομένη! 

ἰ «παρηβαρίαν, χαὶ μέλλουσαν γενέσϑαι αἵμοῤῥαγίαν; εἰπὲ 

ὅτε ὅσον οὕπω καὶ χεῖλος τὸ κάτω χλονηϑήσεται», "καὶ, 
᾿“μαρμαρυγαὶ φανήσονται "Ἰοὺ τῶν ὀφθαλμῶν, ὥστε ὅταν. 

1) νοσήσαντες Ο. ἸΑΡοΥΔΗίΘ5. 9) φρύγομεν Οοἀὰ. 5) ᾿εἴ 
Ρτορίεγα {τρίἀαθ ἀθι' ποθὴ ἱπϑρίγαπαθθ, 564 ςοῃίχα Ἔχρί ταῦθ 
εφί Ὁ. 7 
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εὕρῃς ἕν σύμπτωμα, πρόλεγε καὶ 1 περὶ τῶν ἄλλων ἐσο-- 
μένων ἢ ἑπομένων. 

“τε, Σημεῖον ὀργῆς καὶ τῶν τοιούτων, οἷον φωνὴ ὅκοία 
γίνεται ὀργιζομένοισιν», ἢν τοιαύτη ἢ μὴ ὀργιξομένῳ 
φύσει, ἢ ὄμματα οἷα ἂν ἢ φύσει ταροαχώδεα οἷα ὅταν 

ὀργίζωνται οἵ μὴ τοιοῦτοι, καὶ τἄλλα κατὰ λόγον, καὶ 
γούσων οἷον τὸ φϑινῶδες ποιέει τὸ εἶδος, ἣν τοιοῦτος 
φύσει, ἐς τοιοῦτον ᾿ψόσημα παρέσται, καὶ. τἄλλα 
οὕτως. --- 

Οὗτος. ὃ λόγος φυσικὸς ὡς ἐπιτοτιλεῖστον" εἰσὶ γάρ 
τινας ὄντως φυσιογνώμονες, οἵτινες ἀπὸ τοῦ προσώπου 
“μαντεύονται περὶ τοῦ ἤϑους τῆς ψυχῆς" ἔνϑεν εἴ τινὰ 
ἴδωσιν ἀνεσπασμένας τὰς ὀφρῦς ἔχοντα, ἐκεῖνον ἀναιδῆ 

καλοῦσιν, εἶ δὲ κατεσπασμένας, ἐλευϑέριον. ταῦτα μὲν, 
οὖν ἐχεῖνοι ζητοῦσιν, ἵ ἕνα τὸ τῆς ψυχῆς ἦϑος "καταλάβωσι. 

ζητεῖ δὲ ὃ “Ἱπποκράτης ἕνα τὴν τοῦ σώματος καταλάβῃ 

διάϑεσιν" φησὶ γὰρ δεὶ οἴδαμεν σημεῖον ϑυμοῦ,. Τὸ τῆς 

φωνῆς τρομῶδες, τὸ ἐρυθρὸν. τοῦ προδώπου,. τὸ τῶν 
ὀφϑαλμῶν ταραχῶδερ. πολλάκις οὖν χωρὶς ϑυμοῦ. Ταῦτα 

πάρεστιν. ἐν τῷ κατὰ φύσιν. ὀφείλει προμηνύσαι Ἢ τέχνη, 
ὅτι οὔτε δτῳϑήποτο ἄλλῳ »οσήματι τῷ 02. 2.65 2) τῇ 
μανίᾳ ἔχει ἁλῶναι. ἐκ τοῦ. χατὰ φύσιν γὰρ δῆλός ἐστιν δ΄ 
λογισμὸς ἐπιτηδείως. ἔχων εἰς. τὴν" τοῦ τοιούτου πάϑους 

γένεσιν. ὁμοίως δὲ οἴϑαμεν φροντίδος καὶ λύπὴς σημεῖα, 
τὸ τῶν ὀφρύων κασεσπαισμένον, Τὸ τῶν ὀφϑαλμῶν. ἀκίνη- 
107, τὸ τοῦ χρώματος πελιδνότερον. εἰ οὖν χωρὶς φῤοντί- 

᾿ δὸς καὶ λύπης ταῦτα γίνεται ̓  ᾿προμηνύει ἤ. τέχνη, δὲς 
οὔτε ὁτῳδήποτε ἁλῴη γοσήματι ἢ Ζῷ εδλαγχολικῷ ἐχεῖ- 

“05 ἔχει ̓ ἁλῶναι, ἐπειδὴ καὶ ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἐπιτήδειός 
ἐστιν ὃ λογισμὸς εἰς τοιούτου πάϑους 7ένεσιΨ. ᾿Καὶ' τί 

ϑέλω τὰ περὲ τοῦ “ἤϑους τῆς ψυχῆς, ἐάσας τὰ ἐν τῷ σώ- 
ματι φϑινώδεις γάρ τινες τῇ φύσει. κατασκευαί". πτερυ- 
γώδεις δὲ αἷ- ̓“ὠμοπλάται, καὶ στενὸς καὶ ἀβαϑὴς ὃ ϑώραξ. 
“προμηνγύει, οὖν ἢ τέχνη ὅτε οὗτος ξὰν νοσήσῃ: εὐχερῶς 
ἁλίσκεται τῷ φϑιενώδει νοσήματι. καὶ γὰρ ἢ φυσικὴ κατα- 

1) πρὸ Θοάά. 2) Εοτί, οπι. ἢ. 
' 195 Ἐ 
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εἰζοις : : τς Στ δ τὸ 
σκευὴ εἰς τοῦτο ἦν ἐπιτηδεία. ὁμοίως γὰρ. ἔχει ὃ λόγος 

Ἄ ΝΥ “ - .,ὕ ἌΣΞΕ, - Ν ᾿ ἐ 

καὶ περὶ πάντων τῶν ἄλλων, τὸ ἔκ τοῦ κατὰ φύσιν συλ- 
λογίξεσϑαι τὰ παρὰ φύσιν. 

ἐς΄. ΟΣ βῆχες. οἵ χοὐτείοδεδς ἅπτονταν τῶν 1) σιναρῶν 

χαὶ μάλιστα τῶν ἄρϑρων. - ; 

Περὶ βηχὸς διαλέγεται ἐπιπολ αἰου καὶ κύπου τοῦ ἐκ 

“προκαταρχτικῆς αἰτίας. πολλὰ γάρ τες ὁδοιπορήσας ἐ ἐχο- 

στίασεν" ἐγένετο αὐτοῦ ὃ κόπος ἕν ψυχροτέρῳ χωρίῳ, καὶ 
βὴξ ἐγένετο. ἐγέ ἔνετο οὖν ὃ βὴξ καί ποτε εὑρεϑεῖσα ἢ δύ- 
»αμις ἐῤῥωμένη. ἀπεδίωξε τὸν. χυμόν" ἀπεδίωξε μέντοι 
παρὰ τὸ. ἀσϑενές. τί δὲ ἀσϑενέστερον τῶν ἄρϑρφων καὶ ἐν 
τῷ κατὰ φύσιν καὶ νῦν ἐν τῷ παρὰ φύσιν: ἀπὸ γὰρ τῖς 
χινήσεως ἐν τῷ κόπῳ ἀσϑενέστερα γενόμενα ἐδέξαντο 
σὴν ὕλην. 

εἶ. “3τε χαὶ ἕν τοῖσι κοπιώδεσι 2) τοῦ βῆξαι ἐγένετο. -- 

ὋὉ. ἀνωτέρω μὲν λόγος περὶ βηχὸς ἐπιπολαίου, οὕὑτὸς 
δὲ καὶ βηχὸς κακοήϑους, καὶ κόπου ἐς ὕστερον ἤ γενο- 

, ᾿ χανε ἢ Ν - Ψ ᾿ δὲ Ὁ Β] ΕἾ ᾿ -- ς 

μένη. αἰτία, καὶ τοῦτο, οὐ περὶ παντός" οὐδὲ γὰρ τοῦ ἕλ- 
3 - -“΄ 

χώδους, ἀλλὰ τοῦ τονώδουῤ, καὶ ὀστοκοπώδους, τῶν γι: 
γομένων. ἔκ παχείας ὕλης. ἐπειδὴ οὖν παχεῖα ἔστιν ἡ ὕλή, 

- 2 Ξ κὺ 

ἐν τῷ βηχὶ οὐδὲν. ἀνάγεται μένει οὖν ἡ ὕλη. καὶ αὕτη μὴ 
δυναμένη διαφορηϑῆναι: δέτπει κάτω περὶ τὰ κοῖλα καὶ 
ἀσϑενῆ χαὶ “ϑερμά. τοιαῦτα γὰρ, τὰ ἄρϑρα. εἶπε δὲ δ΄ ἴπ- 
ποχράτῃς ὅτι τότε οἱ ξηροὶ βῆχες εἰς τὰ ἄρϑρα στηρί- 

ζουσιν, ὅταν ἐγκαταλέπωνται τουτέστιν ὅτε μὴ πᾶσα ἧ 
ὕλη κενωϑῇ παρὰ βηχὸς, ἀλλά τι μένον ῥέψῃ παρὰ τὰ 
ἄρϑρα' ἔνϑεν οὐδὲ δεῖ. αὐτὸν ῥέιμάι τὰ πνεύματα. Ὁ) τινὲς 
γὰρ εἰ καὶ ἀνήνεγπα». τὰ λείποντα σινεύματα τουτέστι μέ- 

θος εδυσπνοίας,, 4) κακῶν δὲ, ἀδιανόητός ἔστιν ὃ λόγος. 

“η΄. Τὰ πνεύματα. τοῖσι φϑινώδεσι κακὰ τὰ ἄσημα καὶ, 
τῇσιν ἁτόκχοισι», ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. ---- 

᾿᾿Ισαφὴς φαίνεται οὗτος ὃ λόγος καὶ τίνες μὲν ἐξηγή- 
--- 

1) σηρανῶν Οοἀᾷ. 2) 5᾽΄.! 58) Ὁ, δἀᾷϊε: τριηδηρογ (πιο Πᾶ- 
ἰπ5. 4) τᾶαϊαῃ Ὁ, 

7} 



Ὁ Θ θἷ- 
“σαντο αὐτὸν οὕτως, δεὶ ἐὰν ἐπὶ φϑισικῶν ἥ δύσπνοια, 
δηλοῖ, δᾳστωγήσει, τουτέστι μὴ γενομένης πρίσεως ἢ 
ἀποστάσεως χαλεπῆς. ἐπειδὴ τὰ ἀσήμως ῥᾷστα εἶ ἐγένετο, 
οὐκ ἔστιν ἀδιανόητον. ἀλλὰ τοῦτο λέγε, ὅτι πολλάκις τις. 
εἰσελϑὼν πρὸς κάμνοντα εἶδεν. αὐτὸν μέγα καὶ πυκνὸν ἄνα- 
πγέοντα, μδτ' ὀλίγον δὲ εἰσελθὼν. εὗρεν. αὐτὸν ἀσήμως χαὲ 
ἀπροσδοκήτως μικρὸν ἀναπνέοντα: καὶ πολλοὶ μὲν χαί- 
'ροῦσι. νομίζοντες διὰ τὴν ἀπαλλαγὴν. τοῦ γοσήματος͵ με- 
ταβολὴν γενέσϑαι. τῆς δυσπνοίας, ὃ δὲ Ὀντώς ἰατρὸς ἅπτε- 
ται, τοῦ σφυγμοῦ; εὑρίσκει αὐτὸν ἀμυδρὸν καὶ ἀνωώμα- 
λον, καὶ λέγει μέγα κακόν. μικρὰ γὰρ ἐγένετο ἡ ἀναπνοὴ, 
οὐ διὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ νοσήματος, ἀλλ: ὅτὲ ὀχλάσασα 

ἤῆ δύναμις οὐχέτε ἰσχύει ιν ἐπε ον. διαστεῖλαε τὸν ϑώ- 

θαχα, καὶ ἐντεῦθεν μιερὰ ἤ ἀναπνοή... τὸ αὐτὸ ποὺ :-- 
ἀτόκων ἃ ἕλκουσι΄..΄. ᾿λέγει ὅ Ἡπποχράτης οὐ τὰς στεί- 
θας, ἀλλὰ τὰς 2) χήρας, αἵ διὰ τὸ ὕστερον. ̓ σώϊο ονήσα- 

σαι τῶν ἀφροδισίων, πος αἴὸ συνάγεται τὸ σπέρμα. παὲ 
ἐν μὲν τῇ ἀρχῇ, ὅτε ϑερμασία τοῦ σπέρματος ἣν; μιδ- 
γάλη ἐγένετο ἢ ἀναπνοὴ, 8) ὕστερον δὲ, ἐπειδὴ κατέκλεισε 
γὸ σπέρμα τὴν δύναμιν, καὶ μιιρὰ ἐγένετο ἣ ἄνατινοή. 
ὁμοίως δὲ ἔχει χαὲ ἐπὲ ἄλλων πολλῶν. . ἐπὲ γὰρ τῶν ξμι- 
᾿πυϊκῶν τὸ. μὲν πρῶτον ἀνάγεται πῦον, ὕστερον δὲ, 4) οὐχ 
ὅτε ἐπαύσατο ἡ γοσοποιὸς αὐτίο, ἀλλ ὅτι ἄσθενεξ ἢ. 
ἀνάγουσα δύναμις. :2 ; 

ι9΄. Τοῖσι φϑίνουσι τὸ φϑινόπωρον κακὸν, κακὸν δὲ καὶ 
τὸ ἦρ, ὁκόταν τὰ τῆς συχῆς κορώνης ποσὶν εἴκελα ἧ. --- 

Ὅτι τὸ. φϑινόπετωρον πολέμιον τοῖσι φϑίνουσι, ἔπειδὴ 
καὶ ἀνώμαλόν ἔστι, ποτὲ μὲν ϑερμὸν, ποτὲ δὲ τνυχρόν. 
ὅταν δὲ ἀνωμαλία καταβάλλῃ τὴν φύσιν, οὗ μόνον τὸ 
φϑινόπωρον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἦρ αὐτοῖς πολέμιον. ἐπειδὴ 

τότε ἢ ξεὐκρασία χύσις οὖσα τοῦ αἵματος φέρει τοὺς χυ- 
μοὺς περὲ τὸν πνεύμονα, καὶ αὔξει τὴν δ) φϑίσιν. ἀλλὰ 
καὶ τοῦ ἔαρος μάλιστα ἡ ἀρχὴ ἐνεδείξατο αὐτοῦ τὴν ἂρ- 

Ὁ) Τδουηδο οαδήδη ἴπ: Οσαϊεῖδα5 Α. Ὁ Ἐ. Ὁ. 2) χεῖρας 1,. Α. 

8) ὕστερον --- ἀναπγοὴ ονα, (0. 4) ἀδβἴ πε ριτ!β εὐποίίο Ὁ. 5) φύσιν Οο6α. 



ι΄. 
᾿ χὴν ἐκ τῶν σημείων τῶν εἰρημένων Ἡσιόδῳ, ὁχόταν τῆς 
᾿ἤρχῦς φύλλα. 

κ΄. Ἐν Περίνϑῳ ἦρος οἱ πλεῖστοι φϑινώδεις, ξυναίτιον δὲ 
: Ξ - 2 

βὴξ χειμερινὴ διαμείνασα καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν". καὶ γὰ 
τοῖσι ἐμβιαστοῖσιν ὅσα χρόνια ἐβεβαίωσεν. ἔστι δ᾽ οἷσι, 

τῶν 1) χρονίων οὐκ ἐκρίνατο, οἷον τοῖσι τὰς γεφριτικὰς 
ὀδύνας ἔχουσιν. ἀτὰρ χαὲ τοῖσιν ἄλλοσιν οἷον ὃ ἄνϑρω- 
πος; πρὸς ὃν ὃ 2) Πυρίσκος ἤγαγέ με. --- 

. Οὗτος ὅ λόγος ὄντως ἐπιδημίοις ἁρμόζει. πόλις γὰρ 
ὅλη πέπονθεν ἥ Πέρινϑος. ἐπεδήμησεν οὖν βὴξ ἐν τῷ 
ἔαρι, οὐ τότε γενομένη, ἀλλ᾿ ἀρξαμένη ἦλϑεν ἀπὸ τοῦ 
χειμῶνος, παρατείνασα ἕως τοῦ ξαρος. τοῦτον δὲ τὸν 1ύ- 
γον εἶ μὴ ἐν ὑπερβατῷ ἀναγνῶμεν, ἀσαφής ἔστι. λέγει, δὲ 

“ ἪΠ 2 ᾿ ᾿Σ 2. », Ἀ ΒΡ) ς , 

τοῦτο, ὃτι ἐν Περίνϑῳ βὴξ ἐγένετο, καὶ εἴπου τις ὑπό- 
ΕΣ Ω 3 , -“ ᾿ 2) Χ ᾿ ΕΥ̓ 

πτῶς εἴχεν, τι δπιγενομένου τοῦ βηχὸς ἕπασχε. φησὶ δὲ 
ς ’, .; . Ξ , , 5 - 2 

Ἱπποκράτης, τι ὅσοι εἴχον χρόνιον νόσημα, ξκχεῖνον οὐκ 
Ρ »᾿ , » Ν ᾽ὔ {4} ν 

ὅπασχον τὸ φϑινόπωρον, ἐπειδὴ συνειϑίσϑη ἡ ὕλη πρὸς 
ἄλλο πάϑος ἀσχολεῖσϑαι. πολλῶν δὲ ὄντων χρονίων γοση- 

’ ᾿ . 5 ΕῚ ’ . αν 
μάτων, τὸ. νεφριτικὸν ἔλαβεν εἰς 8) παράδειγμα. φησὶ δὲ. 
Ἱπποχράτης ἱστορήσας τινὰς οἵτινες μετὰ τοῦ χρονίου νο- 

’ . ,ὕ Ν “" Δ, 3 ᾿ 2 Ἵ 
σήματος καὶ φϑίσιν καὶ βῆχα ἔπασχον, οὐδὲν γὰρ ἅτοπον;. 

Τὸ ἘΥ ο᾽ - - Ν 
χκαχοχυμίαν οὖσαν εἷς πᾶν τὸ “σῶμα μερισϑῆναν, ὥσπερ 

πέπονϑε καί τις ἄνθρωπος, ὃν ὅ φιλόσοφος Κυρίσχος, 
Ἱπποκράτει 4) εἰσήγαγεν. 

κα΄. Τῶν ὀδυνέων καὶ ἐν πλευρῇσι. χαὶ ἐν στήϑεσι» καὶ 

τοῖσιν ἄλλοισι τὰς ὥρας εἶ μέγα διαφέρουσι καταμαϑής. 
τέον, ὅτι ὅταν. βέλτιου ἴσχωσιν, αὖϑις κάκιον Ἰσχουσὶν; 
οὐχ, ἁμαρτάνοντες. ͵ 

᾿ β΄. Ἔν τῇσι μακρῇσι δυσεντερίῃσιν αἵ ἀποσιτίαι καχὸν, 
ἄλλως τε καὶ ἣν ἐπιπυρετήνωσιν. 

1) χωρέων Οοἀ4, 2) Κυνίσχος Πρ. 2) Ηἰς ἀοκίεϊί {τἀρτιθηίυπὶ 

σοὔϊοῖὶβ Β΄. 4) Δὰ πη ἀβαι6 Ἰοοιπι. φοπῃηηδηίατία ῬΑΠΔαΙ ἴῃ 56- 
Ῥίοπι βϑείΐϊομθθ βϑχίὶ ΠΡ τὶ ἩΠΡροοτδιῖ5 ἀθ τοῦθ ὶβ Ρορυ]ασῖριιβ τε - 
Ῥοῖία βιπὶ Ο, 



πος -" 

χγ. Τὰ περιμάδαρα ἕλκεα κακοήϑεα. 
᾿ χὸ΄. ᾿Οσφῦν ἀλγέοντι ἀναδρομὴ ἐς. τὸ. πλευρὸν, καὶ ἐκϑύ- 

ματα ἃ σὴψ καλεῖται. 

χε. Τὰ 1) γεφριτικὰ οὐκ εἶδον ὁγιασϑέντα ὑπὲρ. πεντής-. 
χοντὰ ἔτεα. ὦ 

χε; Οἱ ἐν τοῖσιν ὕπνοισι παφοξυνόμενοι, καὶ ὅσοις ἄχρεα 

περιψύχεται, καὶ ἡ γνώμη ταράσσεται 5 καὲ ἄλλα ὅσα. 

περὶ ὕπνον τοιαῦτα χαὶ οἷοι τἀναντία... 

κ,' ἭΠισιν οὐδὲν ἔσω τοῦ τεταγμένου. χρόνου ᾽ γίγνεται, 
ταύτῃσι τὰ τικτόμενα χύνιμα,. τὰ ἐπιφαιψόμενα: ἐν οἷσι 
μησὶ γίνεται. 

χη. Οἱ πόνοι ἂν περιόδοισιν ὃ τι ἐν ἑπτὰ πκιγέεται,. “ἂν 

τριπλασίῃ τελειοῦται, χαὲ ὅ -ξι “ἐν ἔγνέα κινεῖται, ἂν 

τριπλασίη τελειοῦται. ἘΞ 

᾿ χϑ'. Ὅτι μετὰ γυναικεῖα ἢ πρὸς τὰ δεξιὰ ̓ ἢ πρὸς ΠΣ 
δτερὰ. 2) χοῦ ᾿ 

λ΄. Ἣν ὑγρότης ἢ ἐκ τῶν ἀπιόντων πάλης ξηρότης. 

λα΄. Ὅτι τὸ ϑᾶσσον διακριϑὲν “πινηϑὲν. αὖϑις αὔξεται 
βραδύτερον ἐπὶ πλείονα χρόνο:- 

λβ΄ Οἱ πόνοι τρίτῳ, τετάρτῳ, ἕχτῳ, ὀγδόῳ. 
« 

:- 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΟΓΛΟΟΥ ὙΜΗΜΑΤΌΣ. 

͵ 

᾽’ 

α. Ἴ; ἂκ τοῦ μικροῦ αὐ ε Δ: σκεπτέον, δίαιτα γέ- 

νεται πλησμονῇ, κενώσει. βο ὠμάτων, πομάτων, μιξτα- 

΄βολαὲ τοὐτέων ἐξ οἵων οἷα ὡς ἔχουσιν. 

1) φρενιτικὰ Οοα4. 2) φἄσχων Οοδά. 
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ῥ,. ̓Οὁμαὶ τέρπουσαι, λυϊερῦστα; πιμπλῶσαι, πϑιϑόμεναι, 

μεταβολ αὲ ἐξ οἵων 1). οἵως ἔχουσι». 

γ. Τὰ ἐσπίπτοντα ἢ εἰσιόντα [ἢ ἐξιόντα]. πνεύματα ἢ. 

., σώματα. : 1 

δ΄. “Δκοαὶ χρείσσονες, χείρονες, γλώσσης, γεύσιος, ἐξ οἵων 
οἷα προλχαλέεται. ᾿ 

ε΄, Ἠνεῦμα τὸ ταύτῃ ϑερμότερον, ψυχρότερον, παχύτερον, ᾿ 
ΠΣ ξηρότερον, λεῖόν τε καὶ τέλειον. 

ς΄. Ἐφ᾽ ὧν αἵ μεταβολαὶ ἐξ οἵων οἵως ἔχουσιν. 
ι : Ἶ 

ζ΄, Τὰ ἴσχοντα καὶ τὰ ξνισχόμενα σώματα ἢ ἐνορμῶντα, 
λόγοι, σιγὴ. μὴ εἰπεῖν ἃ βούλεται. 

: 3. 

ἡ: “Ἴόγοις. οὃς 1έγει ἢ (Π7Ὲ10Ὶ ἢ “πολλοὶ ἀτρεχέες, ἢ, 

πλαστοί. 
᾽ “ὕ ) Ζ' Ὁ᾽, Τὰ ἃπιόντα, ἱδρὼς δχόϑεν ἤρξατο καὶ ὅχου καὶ Οἷσι 

, : τ ὮΝ Ὁ , διέσπαστο χαὶ χρώματα οἷσιν ἢ ϑερμότητα ἢ Ψυχρό- 
Δ 1.56 , ὮΝ ’ ς - ἊΝ 2 

τητὰ ἢ ἁλμυρότητα ἢ γλυκύτητα ὅμαλῶς ἢ ἀνωμα- 
΄ »- ψ “« “«: , 

λως τὸ σῶμα, τὸν χρόνον, αἵ μεταβολαὶ οἷαι ἐξ οἵων. 
ἐχουσιν. 

᾽ 9) “ 3 59 , 

ᾧ. 2) ἔρυξι οὔκ ἐχροτησεν. 

3 ι ᾿ 3 ια΄. “΄άκρυα ἕχόντι, ἀέκοντι, πολλὰ, ὀλίγα, θερμὰ, ψυ- 
’ 

χρὰ, παχέα, γεύσει. 

εβ΄. Πτύελον αὐτόϑεν ἀναχρεμπτόμενον ἢ ὑα σού Ὁ : 

- ὃ ἔμετος. 

᾿4γ΄. Ἡλίου θάλπος, ψῦχος, τέγξις, ξηρότης, μεταβολὴ 
οἷα ὃδξ οἵων ὡς: οἷα “ἔχει. 

ιδ΄, Πόνοι, ἀργίαι, ὕπνοι, ἀγρυπνίαι. 
ὃς 

εε΄, Τὰ ὃν ὕπνῳ ἐνύπνια, κοῖται, καὶ ἕν οἷσι καὶ ἐφ 
4 

οεῶν. 

ξ΄. Τὰκ ὩΞ γνώμης, ξύνγνοια, λύπη αὐτὴν καϑ' ἑαυτὴν, 
ἄνευ τῶν ὀργάνων, τῶν πρηγματῶν, ἄχϑεται καὶ . 
"αὶ ΦΌβΕΥΤΟΙ καὶ ϑαρσέει καὶ ἐλπίζει το. καὶ ἀδοξέ 
δοξάζει οἷον Ἱπποϑόον. οἰκουρὸς τῆς γνιύμης, αλοῆς 

1) οἷα ὡς Οοδά: 4) δεύξει Θοδά, 



οὐ .᾿ 
χαϑ' αὑτῆς, ἐπίστημος ξοῦσα τῶν ἐν τῇ νούσῳ 

Τ᾿ ᾿ ὩΣ ' 
ζ. Ἡλικίη ᾿ἡλικίης ἢ πρότερον ἢ ὕστερον τοῦ δέοντος. 
οἷον ε παρελύϑη ἐν χειμῶνι χαὶὲ γέροντι. τὴν. ἡλικίην 

ἢ νηπίῳ, καὶ ϑερίης ἢ πρότερον ἢ ὕστερον. τὸῦ 
δέοντος ὀδόντων ἐκβολαί. τριχῶν φύσιες, 1) γόνος τὸ 

μᾶλλον χαὶ ἧσσον, τριχῶν αὔξησις; παχυσμὸς, ἴρατ- 

σμὸς, μινύϑησις. 

“η΄. Τὸ ξυγγενές, καὶ τὸ χαϑ' ξαυτὸ καὶ ὅσῳ μᾶλλον καὶ 
ἧσσον. ; 

ι΄. Τοῦ ἔτεος ἢ ὥρη ἐν ἧ τὸ τ ταξο, ἢ ὀψιαίτερον, 
καὶ εἰ -ἦ ὥρη ἐγεγόνει. ἔπομβρος ᾿ αὐχμηρὴ; “Ψυχὴ ἢ ἢ 
ϑερμὴ, γήνεμιος χαὲ ἀνήνεμος καὶ οἵων ἀνέ ἐμων τὰ ὃπι- 
γιγνόμενα, . ἢ ὄμβρος ἢ αὐχμὸς ἢ ψύχος ἢ ϑέρμη τῆς 
ὥρης ἐν ἀρχῇ ἢ μέση ἢ ἐσχάτῃ, ἢ διὰ παντὸς, ἢ πα- 
θοιχομένη ἢ παρεοῦσα. τῆς γούσου ὃ χρόνος, τὰ ἐπι- 
γινόμενα ἢ περίοδοι χαὶ τῶν περιόδων αἱ μιδίζονες 
καὶ πλείονες οι: ἢ χάλασις καὶ τῆς χαλάσιος ἢ 
ἄχμὴ, ἐν οἷσιν, οὗ χαὶ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧσσον ἄποτε- 
λοῦσαι,: καὶ ὅτε, καὶ ὁποίως καὶ ἐν ὁκοίῃ, ὥρῃ: καὶ 
ὙΠ τῶν ἐπιδημεουσέων νούσων οἵ τρόπτοι. 

κ΄. Καὶ εἴ τις τῶν σιυρεττόντων ἄρξηται ἄνέμετος, οἷον. 
,ὕ ὌΝ , ΞΕ 

ἢ πιόντες τε κατισχόντες ἢ βραχὺ καϑαιρόμενοι. 

κα΄. Πυρετώδεες Ἰσῶς οἱ ἔκπλευχόι; καὶ τὰ χείλεα. 
ΞΡ Ω τ ς , ΠΣ ΣΕ ΕΥΣ ᾽ 
χβ΄. Οἷος ὁ τρόπος, χαὶ ὃ χρόνος. 

2 -ο Υ -“Ἵ΄ τ : 

κγ΄. Ἔργον πᾶν τὸ σῶμα ἐς τὴν σκέψιν ἄγει, ὄψις, ἀκοὴ, 
τ ς Α 

γεῦσις, ἀφὴ, δὶς, λογισμὸς καταμανϑόάνει. 

χὸ΄. Τὰ ἐν τοῖσι βλεφάροισι τοῖς ἄνω τὴ οἰ- 

ΟΣ τῶν ἄλλων περιισχναινομένων ὑποστροφαί.- 

, Ἔν ἄκρῳ οἷσιν ὑπέ ἔρυϑρα σχλ ἡρὰ; χαὶ πάνυ τουτέοι- 

σιν αἰσχρὰ καὶ ἐνιστάμενα, καὶ ἐνισχόμενα, οἷον Φαρ- 
σάλῳ καὶ ἘΠ Π||6ε|: 

’ 2. κς΄. Τὰ καταῤῥηγνύμενα οἰδήματα Τ πελιδνώματα ἢ ἐν 

1) πόνος Οοδά. 
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 ὀφϑαλμίῃσιν 1 ἢ ἐν ϑηκεσιν. ὄλλα γὰρ 'ζῶν φυμάτων καὶ, 
ἐμπύων τὰ φερόμενα ὅτι σημεῖον. 

“Ὦ- 1) “ἀμφὶ ἃ ἀμητὸν στρόφοι περὶ τὸν ὀμφαλὸν, καὶ ὀδύ- 

ὕγαι ἔστιν οἷσιν ἀπὸ πράσων, ἀτὰρ καὶ σκορόδου τού-: 
του ὕστερον. ἢ : 

δ Ν ϊ ς - ἘΞΑ. ἜΣ , ᾿ - - χη. Ἐρυσίπελας ἔστιν οἷσιν ἀπὸ τραχήλου, καὶ τῶν περὶ 
ταῦτα ἂν προσώπῳ ἐχρίνετο. 

χϑ'. Τὰ μέλανα καὶ οἷσι φλύκταιναι, καχόν. καὶ οἷσι τρά- 
χηλοι, κακὸν καὶ οἷσι ταρακτικά. : 

λ΄. Ὃ μελαγχολικὸς ᾿“δείμαντος ἀπὸ 2) πεπλίων πλειόνων 

ἤμεσέ ποτε μέλανα, ἄλλοτε δὲ ἀπὸ κρομμύων. 

Λα΄. Οἱ πυρετοὶ, ὃν οἷσιν ἀφελκοῦται χείλεα; ἴσως διαλι-. 
πόυτες, καὶ τριταίοισι ψύξιες, οἱ δὲ περικαέες αὐτίκα. 
πρὸς τὴν χεῖρα λυόμενοι. 

λθ΄. Οἷόν ἐστι τὸ ἐν τοῖσιν ἄρϑροισι σκεπτέον, ἦρα μὴ 

ἐχπυοῦται; 

λγ. Ἔϑος δὲ ἐξ ὧν ὑγιοαίνομεν, διαίτῃσι, σπέπησι, πόνγοι-᾿ 
σιν, ὕπνοισιν, ἀφροδισίοισι, γνώμῃ. 

λδ΄. “Πρὸς τὰς νούσους ἀπὸ τίνων τίνα σχήματα, ἐφ᾽ οὖς, 

τόπους ἤρξαντο, παρῆσαν, ἐπαύσαντο. τς 

λε΄. Ἔν οἷσιν ἀκρατὴς φοβερός. 

λς΄. Τὰ ἐναντία ἔν τῇ νούσῳ διαιτήματα, τὸ εὔφορον, τὸ 
δύσφορον. 

.Άλ ξ΄: «11 δίαιται ὁκόσοισι γνῶναι, οὐκ ἐξειδυῖαι, συμφοραὶ 

γὰρ, πολλαί. 

λη΄. ᾿2γαϑοῖσι δὲ Ἰητροῖσιν αἷἵ ὁμοιότητες πλάνας καὶ 
ἀπορίας. ἀλλὰ τἀναντία ἣ πρόφασις. οἶδα ὅτι εἰδότι 

᾿ χαλεπόν ἐστιν ἐχλογίσασϑαι τὰς ὁδοὺς, οἷον εἶ φοξὸς, 
ἢ σιμὸς, ἢ ὑπόξηρος, ἢ ἢ χολώδης, δυσήμετος, νέος, εἰκῆ 
βεβιωκὼς, ἅμα ταῦτα πρὸς “ἄλληλα ξυνομολογήσασϑαι; 

- χαὶ ἐπὶ τὸ μᾶλλον καὶ ἧσσον, πὰς ἀν 

1) ἀμφίδμητον Πὶρρ. 2) πλείω Οοαᾷ, 
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- γ9. ἕο, τὸ συρίγγιον ἐπανεῤῥήγνυτα, βηχία ἐκώλυε 2 
᾿ διαμένειν.. 

μ΄. ἴοι ὃ λοβὸς τοῦ ἥπατος ἀπεπτύχϑη, ὑπέσεισα, ἔξαΐί- 

φνης ὃ ὃ πόνος ἐπαύσᾶτο. 
-ς 

μα΄. Ξάτυρος. ἐν Θάσῳ παρωνυμίην ξγαλοῖτὰ 1) γρυπαλώ- 

πῆξ, περὶ ἔτεα ἐὼν πέντε καὶ εἴκοσιν ἐξωνείρωσε πολ- 

λᾶκις, προῇει δ᾽ αὐτῷ καὶ ἡμέ ἔρης πολλάκις ἢ πλεονά-- 

κιρ, γενόμενος δὲ περὶ ἔτεα τριάκοντα φϑινώδης ἐγέ- 

γετο καὶ ἀπέϑανεν. 

ζ΄ 

μβ΄. Ἐν ᾿Αβδήροις ὅ παλαιστροφύλαξ ὅ Κλεισϑένδος 

γενόμενος; παλαίσας “λείῳ πρὸς ἰσχυρότερον, καὶ πε- 

σὼν ἐπὶ κεφαλὴν, ἀπελθὼν ἔπιες ὕδωρ. Ψυχρὸν καὶ 
πουλὺ, μετὰ ταῦτα ἐκείνης Ξ νυχτὸς ἀγρυπνίη, 

δυσφορίη, ἄκρεα ψυχρά. Τῇ δὲ ὑστέρῃ εἰσῆλϑον καὶ 
βαλάνου προστεϑείσης. οὐχ ὑπῆλϑεν. οὔρησε δὲ σμι- 
κρὸν, πρότερον δ᾽ οὐδὲν οὐρήκει. ἐς νύκτα ξλούσατο, 
οὐδὲν ἧἤσσον ἀγρυπνίη καὶ δυσφορίη » παρέχρουσεν. 
“ἐόντι δὲ τριταίῳ κατάψυξις ἀπὸ ἄκρων, ἐκϑερμανϑεὶς 
ἕδρωσε, πιὼν μελίκρητον ἀπέϑανξ τριταῖος. 
[2 . - δ ᾿ 

μγ7γ.. Οἱ μελαγχολικοὶ ἐπίληπτον καὶ οὗ ἐπίληπτοι μελαγ- 
ταις 5.2 ᾿ ἘΞ πεῖν ., ΡΣ ’ χολικοὶ εἰώϑασι γίγνεσθαι “ὡς ἐπὶ τὸ πουλύ. τουτέων 

δὲ ἑκάτερον μᾶλλον γίνεται ἐφ᾽ ὁπότερα ἂν δέψῃ 
-Ἃ 

σὸ. εἀῤδώστημα' ἢν μὲν ἐς τὸ σῶμα, ἐπιληπτικοὶ, εἰ δὲ 
ἐπὶ τὴν διάνοιαν, μελαγχολικοί. 

μδ΄. Ἔν “1βδήροις Φαέϑουσα ἦ Πυϑέου. γυνὴ οἰκουρὸς 
ἐπίτοχος ἐοῦσα τοῦ ἔμπροσϑεν χρόνου, τοῦ ἀνδρὸς αὖ- 
τῆς φυγόντος τὰ γυναικεῖα ἀπελήφϑη χρόνον πουλὺν, 
μετὰ δὲ ὃς ἄρϑρα πόγοι καὶ. ἐρυϑήματα. τούτων δὲ. 

᾿ ξυμβάντων, τό τε σῶμα ἠνδρώϑη καὶ ἐδασύνϑη πάντα, 

καὶ πώγωνα ἔφυσε, καὶ φωνὴ τρηχείη καὶ σκληρὰ ἔγεν- 
ἤϑη, καὶ πᾶντα πραγματευσαμένων ἡμῶν ὅσα ἣν πρὸς 
τὸ τὰ γυναικεῖα κατασπάσαι οὐκ ἦλϑεν, ἀλλ᾿ ἀπέϑανεν 
οὗ πολὺν μετέπειτα χρόνον βιώσασα. 

1) τρυπαλώπηξ Οοἥά. 
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μιε΄. Ξυνέβη δὲ καὶ Ἰζαννοῖ τῇ Σεοργίππου γυναικὶ ἂν 
“Θάσῳ τωὐτό. ἐδόχει δὲ πᾶσι τοῖσιν ἰητροῖσιν, οἷσι πᾷ- 

: γὼ ἐγέτυχον, μέα ἐλπὶς εἶναι τοῦ... γυναικωϑῆναι, δὲ τὰ 

κατὰ φύσιν ἔλϑοι. ἀλλὰ καὶ ταύτῃ οὐκ ἠδυνήϑη πάντα 

“ποιούντων γενέσθαι, ἀλλ ἐτελεύτησεν. οὐ βραδέως 7ε- 
ἘΠ ἐπίληπτος: ' 



ΣΧΟΛΙΑ, 

ἹΠΠΟΚΡΑΤΟῪΣ ἘΠΣ ΤῸ ΠΕΡῚ ΠΑΙΛΙΟΥ 

ΦΎΣΕΩΣ ἈΠῸ ΦΩΝῊΣ ἸΩΑΝΝ ΟΥ.. 

Ἡ, ἥ 20} ΣΡ ἐπ᾿ ἀμφοῖν ἐν τῇ, μήτρῷ. - 

“Σκοπός ἔστι τῷ Ἱπποκράτει διαλαβεῖν ὁ ἐν, Ἵ προκειμένῃ 

πραγματείᾳ περὶ ὕλης. αὕτη δὲ διστή ἐστίν, ἡ μὲν πόῤῥω, 
7 δὲ προσεχής. ἀρ᾽. οὖν περὶ ποίας. διαλαμβάνει; 1 περὶ τῆς 
πύύθο ὀϑθομ τοῦτο Ε πεποίηχεν ἕν τῷ ΡΟΣ ἀνϑρώ- 

ὧλλ᾽ ἔστιν αὐτῷ ὃ δκοπὸς περὶ Ἰῆς, προσεχοῦς ὕλης δια- 
λαβεῖν καὶ περὶ σπέρματος καὶ καταμηνίων. τάχα δὲ οὐδὲ 
περὶ ταύτης, “διότε ταῦτα ᾿ὁμόλογούμενα λαμβάνει. τὸ 
σπέρμα χαὶ τὸ καταμήδιον, μὴ πολυπραγμονῶν τὴν φύσιν 
αὐτῶν. ἀλλ᾽ ἄρα μὴ περὶ γενέσεως τοῦ βρέφους; οὐδὲ 

τ Ὁ ὍΕ ὑπερβέβηκε, τὴν ΠΡ ΘΩΠΥῊν φύσιν χαὶ μόνον 

Ὅοάδεκχ. 

Ἴ ΞΕ Τιδυγοπεΐδημο ῬΙυΙ. {7 χ. 14. δβδτίαο. 5866. ΧΥ͂, βοτηια 

οοίαν. Τιοσπηίαν Τοδππΐβ ἴῃ Ἠϊρροογβιῖβ᾽ ἂς παίῃγα. Ῥαοσὶ 1π- 
Ῥεπην ὁοπιπδηία τ: ἤπὸ ἱγαποῖ ᾿πάδ ἃ ἴοϊ. 227 υϑαῦθ δ [0]. 

944 υἱείπιαπη ἐοαϊοῖθ. ὐπίοαβ Πυΐαβοα ἔγαρπιθηι 6ϑὲ ἐσάδα. 
“Ὁ: Αποίοῦ Ἰοληηοθ νἱδοίαν 6θ86 ΑΙΟχαβάνιπυδ, ἘδΡΥ. Βι5. α. 

ΧΠΠ. φ. 954. ᾿ 



ταῖς χρείττοσι δυνόμεσιν ἁρμόζει ταῖς εὐφόροις τῆς γε- 

γέσεως ἡμῶν. ἔστιν οὖν αὐτῷ ὃ σκοπὸς περὲ τῶν καιρῶν, 

ἐν ᾧ αἱ ἐνέργειαι γίνονται, τεέντε οὖσαι; σύλληψις, διά- 

πλασις τῶν μορίων. ϑρέψις, αὔξησις, κίνησις. ζητεῖ οὖν 
τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ αὗται αἱ ἐνέργειαι. γίνονται. παιρὸν γῦν 

δεῖ νοεῖν, οὗ τὴν περίοδον" - ὀδὲ γὰρ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἂρ- 

ζεται χαὶ εἰς τὸ αὐτὸ περατοῖ, ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλης οἶνερ- 

γείας εἰς ἄλλην μετέρχεται; οἷον ἀπὸ συλλήψεως εἰς χύ- 

ησιν. οὗτός ἐστιν ὅ σχοπός. Ἵ 

“1εύτερον κεφάλαιόν ἔστι τὸ χρήσιμον. διττὸν δὲ τοῦτο" 
καὶ γὰρ εἰς τὸ γνῶναι Τὴν ὑποκειμένην ὕλην καὶ 1) προσ- 

᾿ δίαιταν, ἼΩΝ ὀφείλομεν τὴν ἑτέραν ὅλην ταύτῃ εἰσάξαι. 
δίττῆ, γάρ ξότι» ἢ ὕλη φῆς" "ἰατρικῆς, ἧ; μὲν περὶ τὰ ἄνϑρώ- 
σΖεινα σώματα, περί {τὲ χειρουργίαν χαὶ φαρμακείαν. ΟΞ 

ϑάνΌΠΕν "οὖν. , ἕτερᾶ.. τῷ δὲ τινι τίχτονται 2) πρὸο....μ 
τὴν ὕλην; οἷον. ἐὰν τρίποδά τινὰ τίχτωνται . . « Ἔ αηϑης 
- ὮΝ 5 - 7 ΡᾺ ᾿ 4 ᾿ 7 

ὕλη ἢ 8) ἐλλιπῆ τινα μόρια ἔχοντα. καὶ τὰ μὲν .... ἀξιν 
7) “.- -Ἁ ν᾿ . 2 ἜΑΡ ΞΣ ν -- ,. 
Ὄντα χειρουργοῦ 'μὲν, τὰ δὲ ἐλλείποντα διὰ τινων ἐπιδὲ- 
σμωὼν χαὶ διαίτης ἀναπληροῦμεν. καὶ ὅτι καὶ αὐτὴν τὴν 

ννο κατ σὸς Ξετδοῦς.. ἢ Ν κάρτα ᾿ -"ὕ»7ὦ -" 

γυναῖξα παρασχεύάζομεν, εὐχύμῳ τροφῇ πεχρῆσϑαι κυο- 
φορούσῃ χαὶ μὴ ἀμέτρῳ πεγώσει χρήσασϑαι, μανϑάγοντερ 
τοὺ. καιροὺς, ἐν ᾧ ἢ κυοφορία γίνεται τοῦ βρέφους. 

ς ᾿ Τρίτον κεφάλαιον, ἢ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς. δεῖ “ς 
“ψυν ἡμᾶς προλαβεῖν. τινα. ἰστέον ὅτι τέσσαρ᾽ εἰσὶν γονὴν 
πύησις, βρέφος, παιδίον, καὶ γονὴ μὲν, ὅταν πάντοτε “καὶ 
πάντως εἰδοποιόν ἐστιν συλλήψει ἐπιτήδειον » σπέρμα δὲν 

ὅταν ἄδηλόν ἔστιν εἴτε εἷς σύλληψίν ἐ ἐστιν ἐπιτήδειον εἴτα 

οὐκ ἔστι», κύησις δὲ, ὅταν ἥ διαπλαστιπκὴ δ ἐν τῇ 
μήτρᾳ οὖσα ἄρχηται διαπλάττειν τὰ μόρια, βρέφος δέ 
ἔστιν, ὅταν ἄρχωνται τὰ μόρια ὡς μόρια τρέφεσϑαι, γᾶν: 

δίον δὲ, ὅταν ἄρξηται “κινεῖσθαι ἄχρι τῆς μειρακιώδους 
ἡλικίας. γὺν οὖν ἐπέγραψε περὲ παιδίου φύσεως ἐχ τοῦ 

ἐντδλεστέρου καὶ τιἰμιωτέρου περὶ ἀνθρώπων φύσεως, περὶ 

τῆς. πόῤῥω ὕλης ὁιαῤεγόμενος ἐπέγραψεν. Ε τοῦ τιμείητεν 

1) Ἐοτε: πρὸς δίαιταν, 3) Ψοτγσουππι ῬΥΪπιοτοα Ἠΐοσαθ Βυπιογθο 
δὺς δνδηϊάδο δαί ΘΟμΒΙπλία6, 3) ξλλιπεῖ ἵ,. 
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ϑύὺ περὶ ἀνθρώπων φύσεως. φύσιν. δὲ νῦν τί λέγει; ὉῈΣ 

μὲν᾽ ὅτι ξένῳ ὀνόματι φύσιν καλεῖ τὴν ἔκφυσιν, οἱονεὲ 
: τὴν βλάστησιν. οὕτω γὰρ 12... ἐκφυεῖν τὰς ῥίζας, τοὺς. : 

πρέμνους; τοὺς κλάδους, τοὺς καρπούς. ὑπενροψεν οὖν 
περὶ παιδίου φύσεως. 

Τέταρτον χδφάλαιον ἥῇ τάξις τῆς ἀναγνώσεως. χκαὲ 
πρὸς ἀρτιμαϑῆ τοῦτό ἔστι καὶ πρὸς φέλξιον" χαὶ εἰς μὲν 

τέλειον, ἕνα πρῶτον ἀγαγνῷ τὸ περὶ φύσεως ἀνθρώπου, 
ὅπως μάϑῃ ΕἼ» πόῤῥω ὕλην" εἶϑ'᾽ οὕτως περὶ 1)πα. .- 

οὺ φύσεως, ἵνα καὶ τὴν προσεχῆ ὥλῆν εἰς ἃ -.- πρὸς δὲ 
τὸν ἀρτιμαϑῆ, ὅπως τοὺς. ἀφορισμοὺς πρῶτον μάϑη , ὃς 

ἐχεῖσε τοὺς πάντας 2) λο ἐὸν ἰατρικῆς. σποραδικῶς διδά- 

ξαντος Ἱπποκράτους, εἶτα τὸ περὶ ἀνθρώπου φύσεως, 

εἶϑ' οὕτως τὸ περὶ παιδίου; ἵνα καὶ αὐτὸς μάϑοι τὴν 
γε ν . ᾿ - τ; 

πόῤῥω καὶ τὴν προσεχῆ ὑλη». 

Πέμπτον κεφάλαιον; εἰ γνήσιον -πποχράτους. παὲ γνή- 
σιον ἂν εἴποις αὐτὸ καὶ νόϑον, “καὶ γνήσιον μὲν ἀφορῶν 

ἽΞΕΙΣΥΞΣ ΞᾺ , 2). ς 5» Ὁ ς ’ . Ἢ 
εἰς τὸ πρόβλημα, ἄξιον ὑπαρχον" τῆς πποκράτους ἐννοίας, 

χαὶ ἔτι ἐκ τούτου εἰς τὸ. 8) περὲ πλήϑους ϑεωρημότων. 
γύόϑον δ᾽ ἂν εἴποις αὐτὸ, διότι πολλὰ ψευδῆ διδάσκει, 

δῆτε ἀλλότριον Ἱπποκράτους γνωρίζεται, χαὶ ὅτι πολλοῖς 

παραδείγμασιν ἐνταῦϑα πέχρηται ὃ βραχυλόγος καὶ τὲ φιλο- : 
συντόμος Ἱπποχρότης. 

Ἕχτον χεφάλαιον 1 ἢ εἰς τὰ κεφάλαια διαίρεσις. 4) 17:- 
»άνδριον ΚΞ χὼρ μιμησάμενοι σιγῇ πολλῇ διέ ἔλϑωμεν 
τοῦτο τὸ κεφάλαιον. ὃ ὅσα γὰρ ϑεωρήματά εἶσι, τοσαῦτ᾽ ἂν 

᾿ τμήματα, εἰ βούλῃ, εἴποις ἂν εἶναι. 
ο : ΣΕ ΟΣ ΕΣ ΕΣ 3 Ἑβδομον κεφάλαιον, ὑπὸ ποῖον “μέρος τῆς τόἄζνης ἀνα- 

γέγραπται, ὑπὸ τὸ ϑεωρητικπὸν, ὑπὸ τὸ φυσιοϊογικὸν, "καὶ : 
-τὸ φυσϊολογικὸν, ὑπὸ τὰς ἐνεργείας; οὐδὲγ γὰρ ὑπὸ τὰ 
μόρια, οὐδὲ “φύσις μορίων περιεργάζεται Ὁ ταῦϑοΣ ας ποῖα 
᾿ἐνώδη, ἢ ποῖα σαρκώδη ἢ ποῖα ὑμενώδη 

᾿Ὄγδοον χεφάλαιον, ὁ ὃ διδασκαλικὸν τρόπος, Οὐκ ἀφο- 

2) Βοτί, παιδίου. 9) Βοτί. λόγους 5. 58) Ἐοτί, περιπληϑές. 
4) Ῥοτι. πεν. χορόν. 
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οιστικὸς; οὐ μικτὸς ,.. ἀλλ ὑφηγηματικος: καὶ πότερον 
ἁδρός;. οὐ συναληϑεύει γὰρ τῇ. γλεσχφότητι. τῆς ὕλης" τῷ 

χοροχτῆριν: οἱονεὶ τοῦ ὁπέρματος. καὶ ποῦ χαταμηνίου". ἀλλ 
ἡμῖν. οὐδ᾽ ἰσχνῷ- κέχρηται. συγκορυφόϊεῦω γὰρ, τὰ προβλή- 

ματα, συμπανηγυρίξει τῇ ἡμετέρᾳ γενέσει. ἔστι γὰρ μι- 

χτὸς, ἐν οἷς ἦἧ πρᾶξις. 

Ἢν ἧ- γονὴ μείνῃ ἐπ΄ ἀμφοῖν. ἐν τῇ μήτρᾳ. -- 

᾿ ἴρηταν, ἡμῖν. ὅτε “δ σκοπὸς περὶ, τῶν καϊρῶν ἐν οἷς 
«ς Ἔ 

γίνοκταιν αἵ ἐνέργειαι, οἱονεὶ ἥ σύλληνψις, ἢ κύησις, τὸ. 

(βρέφος, τὸ παιδίον. ἅπαντα ταῦτα διαιροῦνται εἰς τρία, 
εἰς ϑρένψιν, αὔξησιν, κίνησιν" ̓ οὐδὲ γὰρ περὶ ἀποτέξεως δςξ 

διαλαμβάνει. καὶ γὰρ 1) ξαυτῷ μὲν τοῖς γυναικείοις ἄἅπο- 

πίπτων. μετὰ τὸν σκχοττὸν ἀναγκάζομαι. ὑπομνῆσαι ΣΡ 

φύσιν, ἥτις εὐφροόνως ἡνιοχξϊ καὶ γεύει ὡραίως, ἤτοι χαὶ 
»-» .- ΜΡΆΗ ΓΕῚ 

παῖς εὐτυχῶς τοξεύει. πάντα δημιουργεῖ σωφρόνως" οὐ 

μαϑόῦσα: πδιδ' ἀναγκάζομαι, εἰστεῖν. τὸν σκοπὸν; τὸ βαλλ ό- 
ἵενον ὅμά καὶ βάλλοντι .« τοξεύει, τοίγυν. ἢ φύσις τῶν. ἂ»- 

ϑρώπων εἰς τὴν γϑγαἴρεας ὥστε βάλλεται ὃ ἄγϑρωπος. ἐκ 

τῆς φύσεως; ἀλλὰ καὶ βάλλει ἀκοντίζων τὸ σπέρμα ἔν. τῇ 

μήτρᾳ τῆς γυναικός. βάλλεται. οὔτ: ἧ γυνὴ ἧ δεχομένη τὸ 

σπέρμα; ἀλλὰ καὶ βάλλει αὐτὴ ἕτερον σπέρμα. ἐκ τοῦ 
ΕῚ 2 , , Ν , , ΝΥ »ῚΣ 

οὖν ἀνδρείου σπέρματος καὶ γυναικείου γίνεται τὸ βρέ- 
'φος᾽ τὸ γὰρ ἀνδρεῖον σπέρμα ὡς ὕλην κέχρηται. τῷ γυ- 
γαϊκδίῳ καὶ ὡς τροφήν. εἶτα ἐπὰν ἐξαναλώσῃ αὐτὸ. ἄρ- 
Ζξται τρέφεσθαι ἐπ τῶν, καταμηνίων" οὐ γὰρ διενοήϑη ἥ 
φύσις ἐξαρκεσϑῆφαι, ἐχ τῶν πέντε ῥανίδων τοῦ γυναικείου 

σπέρματος καὶ τοῦ ἀνδρείου Ποιῆσρι τέλειον ζῶον, ἀλ᾽ 
ἐδεήϑη καὶ τῶν καταμηνίων. τρέφεται οὖν "ἐκ τῶν κατα- 
μηνίων ναὶ; γίνεται πρῶτον σφαῖρα, ἐξ. ἧς τὸ βρέφος. 
τῆς δόξης ταύτης ἐστὶν ὃ συγγραφεὺς ζαί τινε τῶν ξξη- 
γητῶν, ὃτι τὸ ἄῤῥεν. σπέρμα ὡς ὕλην κέχρηται τῷ 7 

'ψαιχείῳ.. σπέρματι. ὅ μέντοι “Ἱπποκράτης καί φτινὲς τῶν 

ἐξηγητῶν φασιν ὅτι. οὔχ. ὧδ ὕλη μόνον ἐστὶ τὸ γυναικεῖον 

: σπέρμα, ἀλλὰ καὶ ὡς εἶδος, καὶ ὅτι εἰδοποιεῖ χαὲ τὸ γυ- 
γαϊκεῖον σπτομο. Ἀφασκχευάζουσιν ἀπὸ ᾿τριῶν ἐπὶχειρη- 

. 1) Βοτί. ἐν αὐτῷ. Ἀ 
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“1 εἢ,"} ὧν τὸ μὲν πρῶτόν ἔστι τοῦτο" τοσοῦτον ἔχει καὶ 

τὸ ϑῆλυ σπέρμα. εἰδοπεποιημένον, ὥς δηλοῦσιν αἵ 1) ϑη- 

λειαι πολλάκις ὄρνεις, χαὶ ἄνευ ὀρνέων τίκτουσιν ΠῚ 

ὅπερ ἀναλογοῦσι τῷ βρέφει, ὡς ἔχοντα ὑμένας τινάς. 

φοῦτο δ᾽ ἂν τῶν ὑπῆρξεν, εἰ μὴ εἶχε. τῷ γυναικείῳ 

σπέρματι εἰδοππεποιημένον; δεύτερον. δὲ φασιν ὅτι αἱ ἐν 
“ήλῳ ὄρνιϑες- τίκτουσι καὶ τὰ τικτόμενα ζωογονοῦσι χω- 
ρὶς ἀῤῥένων. τρίτον ὅτι αὗται αἵ γυναῖχες πολλάκις ἐν 
τῇ μήτρᾳ. ἀκοντίζουσι σπέρμα καὶ τοῦτο συνάγει τὰ κα- 

Ἂ 
; ταμήνια “καὶ ποιεῖ σαρκίον, ὃ χέκληται μύλη. τοῦτο δ᾽ 

ἂν πόϑεν ἐγένετο, εἶ, μὴ εἰχέ τι εἰδοποεποιημένον τὸ ϑῆλυ 
σπέρμα, οὐ τελείως δέ; ἔστιν οὖν κατ ἀλήϑειαν ἐν ἔχα- 

“Ζέρῳ σπέρματί ἦι χαὶ ὕλης. λόγον 2) ἐπέχοντε καὶ εἴδους, 
᾿ οἰ μᾶλλον ὃν τῷ ἀνδρείῳ σπέρματί ἐστι τὸ εἰδοπετοι- 
ἡμένον ἤπερ τὸ ὑλικὸν, ἐγ δὲ τῷ γυναικείῳ. τὸ ἕξναντίον, 

-φὸ ὑλικὸν μᾶλλον. εἶτα ταῦτα μίγνυνται ἀλλήλοις ἐν τῇ 

" σφαῖρα: ἐξοπτᾶται. περὶ τὴν ἐσειφάνειαν αὐτῆς καὶ. παχύ- 

μήτρᾳ" οὐδὲ γὰρ σδγκερ» εν ταῖ οὐδὲ, “υνεξίνονται. τὴν δ᾽ 
αἰτέαν ἄκουσον.. ἐπὰν οὖν μιχϑῶσι μετὰ τῶν καταμηνίων, 
γίνεται σφαῖρα" εἶτα ἀπὸ τῆς ϑερμότητος͵ «τῆς οὔσης ἢ 

γεταὶ ᾽ ὡς ὅταν "κρέας ἀϑρόως εἰσβάλλῃς εἰς πυρκαϊὰν, 

καὶ τὸ μὲν. ἔξωϑεν ὑποφρύγεται, ἔσωθεν δὲ ἔστε περιτ- 

'τωματικῇ Φγρότης, οὕτως ἐγταῦϑα.- εἰ δὲ. εἴποις μοι σπό- 

9ὲν “ἢ. ϑερμότης συμφυής ξστι τῷ σπέρματι" ϑερμὰ γὰρ 

ὄντα καταβάλλονται' ἢ ὅτι πολλαὶ ἀρτηρίαν εἰσβάλλουσιν 
εἰς τὴν μήτραν, ̓ αἵτινες ἀνεγείρουσι χαριζό ὈΠΈΡΟΙ τὴν ϑεύ- 
μότητᾳ. ἐξοπτᾶται, οὖν τὸ ἔξωϑεν τῆς σφαίρας" εἶτα τί-" 
χτογταν πνεύματα. δ τῆς ϑέρμότητος τοῦ σπέρματος 

ἔσωθεν ἐν τῇ σφαίρᾳ" τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα, μὴ ἔχον 
ὅϑεν διαφορηϑῆναι, πολυπλασιάζ ζεταῖ, 7 πολυπλασιαζόμε- 
γον δὲ στενοχώρεῖται » στενοχωρούμενον δὲ τῇ δύμῃ ποιξῖ 

τρῆμα. ἐν τῷ “σφαιρίῳ " ἔξεισιν ἐκεῖϑεν, ἄντεισάγονται δὲ 
τερα πνεύματα Ψυχρὰ. ἐκ τοῦ αὐχένος τῆς κύστεως εἰς. 
τὸ τρῆμα ἐκεῖνο, ἀπαντῶσι τοῖς θερμοῖς, πνεύμασι, καὶ 

᾿ ἐκ τῆς. ἀντεγνοίαρ. γίνεταί τις δλεξ περὶ τὸ τρῆμα. παὶ. 
ζητοῦσε πόϑεν ᾿τὰ: ᾿ϑυχρὰ τίνεύματά. εἰσιν; καὲ οἱ μὲν 

- 

1) ϑήλυαι ἴ., 2) Ἑοτὶ ἐπέχον, τὶ καὶ εἰς. ΠΈΣΕ: 

τ: ἘΠ. ; : 14 Ξ 
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δοξάζουσιν. ἀντιπνεῖν τὴν μήτραν, καί φασιν τι ἐκ τοῦ 
αὐχένος εἰσάγεται πνεῦμα μετὼ τῆς. μητρῴας ἀναπνοῆς: 
οὗ δὲ ταύτης τῆς δόξης μὴ. ὄντες ἀν ὃτέ ἐχ τῶν ἀρ- , 

τηριῶν τῶν. 1) εἰσβαλλόντων εἰς τὴ» μήτραν εἰσὲ τὰ πνεύ-- 

ματα, χαὶ ἀποροῦσι; τί οὔ»; τὸ ἐν ταῖς ἀρτηρίαις πέριε- 

χόμενον πνεῦμα ψυχρόν ἔστι; λύσις. 2) .... ἕως μὲν ἐν 

τοῖς ἀρτηρίαις ξΟΥΤῚ, «-... ϑερμόν ἐστιν" ἑπὰν δὲ ἐχχέη ται 

ἐν τῇ μήτρα ἔξωθεν, τῶν ἀρτηριῶν, ψυχρὸν γίγνεται. ἢ 

οὐχ οὕτως ἐστὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἐν ταῖς ἀρτηρίαις περιεχό- 

μένον ϑερμόν; τὸ δὲ ἧττον τῶν ἄλλων ὡς ἐναντίων μά- 

᾿χεταῖ.. ἀστέον 'δὲ ὅτι 8) ἐξωπτημένη ἢ ἐπιφάνεια τῆς 
σφαίρας ποιεῖ ὑμένα τινὰ, ἐξ οὗ τίκτονται ἀρτηρίαι, τι- 

΄ 

»ἐς καὶ φλέβες, συναναστομούμεναι ταῖς κοτυληδόσι τῆς. 

μήτρας. χοτυληδόνες δέ εἰσιν αἱ ἀναστομώσεις τῶν φλε- 
βῶν καὶ τῶν «ἀρτηριῶν τῶν εἰς τὴν μήτραν εἰσβαλλόντων. 
αὗται οὖν αἱ ἀρτηρίαι καὶ φλέβες καταρχὰς μὲν τριά- 
κοντά Ἔ0 1» ὕστιζαν δὲ συμτελέκονταν καὶ γίνονται δέχα, 

εἶτα ἑπτὰ, εἶτα πάλι τρεῖς, δύο ἀῤτηρίαι καὶ μία φλέψ. 
αὗται εἰσερχόμενοι, διὰ τοῦ τρήματος ἐχείνου, τρέφουαι : 

τὸ ἔμβρυον ἐν οἷς ἡ ϑεωρία, 

Ἂν ἡ γονὴ μείνη ἐπὶ ἀμφοῖν. ---΄ 

΄Σ Ῥ -Ὶ - Υ͂ Οὐ κέχρηται προοιμίοις τισὶν ἐνταῦϑα ὃ Ἱπποκράτης, 
. 3 - Ξ Ὁ νν 27η723'». ϑδ8ν ΚΞ 3.» 
ὥσπερ ἕν τῷ προγνωσνεκῷ, ἀλλ᾽ εὐθὺς τῶν 4) Ἔ εὐώνων 
. : : 4 «Ὁ Ἀ , “ - Ἄ Ἐν ΖΗ͂Σ ᾿ . 
Ὁ,ΖΕΤΟΙ. “αὶ ζητοῦμεν διὰ τὰν εὐπτὲν 1 γονγβὴ “αὐ μῇ τὸ 

σπέρμα; 'καὶ λέγομεν ὅτε ἄδηλόν ἔστεν. εἴτε γονὴ γίνεται 
τὸ σπέρμα εἴτε μή. γίνδται γὰρ ἐξίτηλον ἢ ὑγρότερον 
ὑπάρχον Καὶ ἀσϑενὲς, ἢ διὰ σύμμυσίν. τινα τοῦ αὐχένος 
τῆς μήτρας, μὴ 5) ξῶν αὐτὸ ἄχρι ἔσω ἀκοντισϑῆναι, ἢ 

διὰ παραλυσίν τινὰ τοῦ μυὸς τοῦ ὄντος ἐν τῷ αἰδοίῳ; 

ὅστις λέγεται, δ) χύων. ἠβουλήϑη οὖν ἐκ τοῦ παντὸς εἴς 

δοὺς ποιοῦ ἄρξασϑαι καί φησιν ὅτι ἢν μείνῃ ῇ γονή, 
πολλάκις γὰρ. καὶ μετὰ τὸ εἶναι γονὴν, τὸ σπέρμα ἐπρί- 
πέτεται. διὰ τοῦτο δὰν μείνῃ ἧ “γονὴ ἐν φαῖς 7) μησράσε 

.) 5,6! 18 οἱ ἀπΐζα. 5) ΝΙΒῚΙ πηῆιὶ υἰδείας ἀδρσθς: 8) ΠΞῸ 
πμέτῇ ζ,. 4) Ψειθοόγαμι. ἕθπου πραγμάτων ταυτί. ἘοΥί. εἰκότων. 
5) Βοτί. ξώσης. 6) ἘοτΙ, “ίων.. πὸ 516} Ῥοτι. μήτραις. 
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᾽, πληϑυντικῶς. δὲ εἶπε τὰς μήτρας, ἢ ἀφορῶν εἷς τὸ ὁί- 

πολῖτον αὐτῶν, ἢ εἰς τὰ 1") τιν : 5 τόμενα ζῶα διό- 

φορὰ ὄντα. 

ὝΙν ἀπ᾽ ἀμφοῖν. --- 
“ : ' 3 7 ἐξ 

᾿Ιδοὺ χαὶ ὃ Ἱπποκράτης βούλεται τὸ γυναικεῖον. σπέρμα 

ἔχειν τι εἰδοποιοῦν. γονὴν γὰρ καλεῖ καὶ αὐτὸ, ὡς δηλοῖ 
᾿ τὸ ἀπ᾿ ἀμφοῖν. , 

Πρῶτον ἐν μίσγεται ὁμοῦ. -- - τς -δῦ μιΘΥ ΐ οῦυ- 
ς : ἐν 

Οὐχ. εἶπε κιρνᾶται. τὰ γὰρ ἀνομοιομερῆ οὐ δύνανταε 
χατὰ χράσιν εἶναι. οὐκ εἶπε συντίϑεσθϑαι" ὕ γρὰ γὰρ ἀμ- 
φότερα, ὑγρὸν δὲ ὑγρῷ οὗ συτίϑεται. ἀλλ εἶπε μίσγεται, 
ὕπερ. μεταξύ ἔστι τοῦ κιρνᾶσθαι, καὶ τοῦ συντίϑεσϑαι. 

“2γ8 τῆς γυναικὸς οὐκ ̓ ἀτρεμεούσης. -- 

Τί ἄρα ποιούσης τῆς γυναικός: μὴ οἰκουρούσης παξ 

μέτρῳ κινουμένης. οὐδαμῶς τοῦτο᾽ ἀλλὰ νῦν γυναῖκά 170: 

τὴν διαπλαστικὴν δύναμιν τὴν ἐν τῇ μήτρᾳ. οὖσαν. φησὲ 

γὰρ ὅτι ταῦτα τὰ “σπέρματα κὶ “ως ἅμα τὴς διαπλα- 

στικῆς δυνάμεως μὴ οὐχ Ἴχν οὐσης. ἐπὰν δέξηται ταῦ- 

τα, ἀλλ᾽ 9) ἀλλοποιούσης. με 

Ἔπειτα πνεύματος ἴσχει, ἐν ϑερμῷ οὖσα. -- 

αλῶς τὸ ἴσχει εἶπε καὶ τὸ τίκτεται, διότι παὶ πρὸ 
τοῦ παχυνϑῆναι ἢ σφαῖρα, ἦσαν πνεύματα, ἀλλὰ ταῦτα 
διεφοροῦντο. ἐπειδὰν δὲ ἐπαχύνθη, τότε ὕσχει σινεύματο, 

᾿εὃς ἂν μὴ διαφορουμένων αὐτῶν. 

᾿ Τῆς μήτρας πνεούδης. --- 

Οὐκ εἶπεν ἀντιπνϑούσης, ἀλλὰ πνεούσης, χῶν᾽ τῇ δὲ 

αὐχένος βουληθῇς λαβεῖν πὰν τῇ διὰ τῶν ἀρτηριῶν. δὲ 

γὰρ ἀναπνεούσης, ἐδήλου ἂν ὅτι διὰ τοῦ αὐχένος ἐστὲ τὸ; 

πνεῦμα φὸ γὰρ ἀναπνεῖν ϑηλοῖ τὸ ἔξωϑεν 3) ἀρύεσθαι 

τὸν ἀέρα. : : ; 
᾿ 

1) Ἐσοτέ. “τεκεόμενα. Ὠσΐα Ἰδοῦπα. 9) Νασπι ἀρυῖθε 1: δου ομαυμαῦ 

3) ἀῤδύεσθϑαε 1... 
-- Σ4Ὲ 



19. 
᾿Πρᾶξιες τῷ ἔτη. 

- Ἔ τ Ὁ 39 

Ταντα δὲ ὅσα ϑερμαίνεται, πνεῦμα ἴσχει. -- 

Εἰρηκὼς " πῶς τὸ ἀνδρεῖον σπέρμα μίγνυται τῷ γυ- 

ναικδίῳ : τῆς ἀλλοιωτικῆς᾽ ἐνεργούσης δυνάμεως ; καὶ πῶς, 

γίνεται σφαῖρα, εἶτα πῶς τίχτονται πνεύματα ὑπὸ τῆς, 
ϑερμότητος, ἅπερ πολυπλασιαζόμενα ρτενοχισροίται. καὶ 

στενοχιυρούμενα ποιοῦσι τρῆμα τι περὶ τὸ σφαιρίον, τ ἐξ: 
ἔρχονται, χαὶ ὅτι πνεύματα τνυχρὰ ἀπταντῶσι τούτοις δἰσερ- 
χόμενα καὶ ποιοῦσιν ἕλικα, βούλεται γῦν καὶ διὰ παρα- 

᾿ δείγματος, πιστώσασθαι «φάσκων, ὅτι καὶ ἐπὲ τῶν χλωρῶν 

ξύλων. οὕτω γίνε δται.᾿ δρῶμεν γὰρ ὅτι τῆς θερμότητος. 
“ὃν τῇ ἐπιφανείᾳ αὐτῶν οὔσης, ἀποκλείεται ἢ ὑγρότης περὶ 
τὸ βάϑος καὶ τίχτονται πνεύματα; νεῷ 2) πολυ- 

πλασιαζομένων καὶ βουλομένων τὴν ἔξω φορὰν διῶξαι, 

ποιοῦσί τινας ῥαγάδας ἕν τῷ ξύλῳ᾽ εἶτα ἐξερχόμενα ἀπαν- 

τῶσέ τισιν ἑτέροις πνεύμασι ψυχροῖς, βουλόμενα διὰ τῶν 
δαγάδων εἰσελθεῖν. κἀκεῖθεν καὶ ἐπὶ τῶν ξύλων γίνεται, 
ξλιξ, ὥστε ἐξ ἀγάγχης γίνεσθαι καὶ ἕλικα ἐκ τῆς ἂντι- 
πνοίας. ταῦτα εἰπτόντος “Ἱπποκράτους, οὗ ἐξηγηταὶ εἰς μὲν, 
τὰ ἄλλα πάντα συντίϑενται, ὅτι σπέρματα μίγνυνται, καὶ 
ὅτε σφαῖρα γίνεται, καὶ ὅτι ϑερμὰ πνεύματα τίχτονται," 
ἅπερ βουλόμενα διῶξαι τὴν ἔξω φορὰν ποιοῦσι δαγάδα 
περὶ τὸ σφαιρίον. τὸ μέντοι γίνεσθαι περὶ τὴν ἕλικα, 
οὐκέτι ὁμολογοῦσιν ἐκ τῆς ἀντιπνοίας τοῦ ψυχροῦ ἀνέμου. : 
πάντως καὶ θερμοῦ. καὶ τοῦτο ἀνατρέπουσι, διὰ τριῶν 

οἰ ξπιχειθημάτων, λέ ἔγοντες ὅτι οὐκ ξξ ἀγάγκης ξστὶ γίνεσθαι 
γὴν ἕλικα ἀπὸ τῆς ἀντιπνοίας τῶν πνευμάτων. ἰδοὺ γὰρ. 

δρῶμεν ἐπὲ τῆς ϑρυαλίδος τῆς μελλούσης καῆναι ὅτι τί- 

κτονταί. τινα πγεύματα ἀπὸ τοῦ ἐλαίου λουφότερα᾽ εἶτα 
τοῦ πυρὸς μέλλοντος περὶ τὸ ὕδωρ εἶναι, ἐξ ἀνάγκης 

ϑερμαΐνξι τὸ ὕδωρ καὶ τίκτει τινὰ πνεύματα παχύτερα, 
ἅπερ. βουλόμενα «διῶξαι τὴν ἄνω. φορὰν συμπλέκονται τοῖς 

κουφοτόροιο. παὶ ποιοῦσι τὴν. ἕλικα τοῦ καπνοῦ. καὶ ἰδοὺ 
γέγονεν ἕλιξ πνευμάτων, ἀντιπνοίας μὴ οὔσης. δεύτερον 
δὲ εἰ. πεολλαὶ ἡ δαγάδες γίνονται ἐν τῷ δύλῳ, τί ἄτοπον ἐπὶ 

1) Αἀὐδονηΐ καὶ, 9) πολλαπλασ, Ἑ,, 



: ἑκάστης. ῥαγάδος ἐξελϑεῖν τι πνεῦμα, ὥστε εἰ μὴ διάφορα 

πνεύματα, ἅπερ ταῦτα βσυλόμενα 1} ἄνω “φορὰν διῶξαι Ξ Ξ 
πάντα συμπλέκονέξαι εἰς ἄλληλα. καὶ ποιοῦσι τὴν ϑλικα. 

, εἰ --- ΕΣ ἊΣ - ε γῆς τ 55}. ἘΡΕΥ νυ τες ε 
᾿ φρίτον ὉΤΙ πολλΟΉς μιὰς ῥαγαδος ὀυσης ἐν τῷ 1) ἑλύτο- 

ἢ βερχόμενον τὸ πνεῦμα “διὰ τῆς δαγάδος ἕλιξ γέχε-- 
αν διὰ τὸ στομίον ἐκείνου. τοιούτου ὄντος δρῶμεν 7ινο-᾿ 

- μένας. καὶ τὰς οὔλας τρίχας. διὰ τῶν τριῶν ἐπιχειρημά-" 
τ τ Φ' 

᾿ Τῶν τούτων ἀναγκάζουσιν οΣ βξηγηταὶ τὸ παράδειγμα Ἵπ- 

“ποχράτους᾽ ἀλλὰ καὶ ἄλλως ἐπὶλ ἀμβάνονται αὐτοῦ. εἶπε 

γὰρ τὸ ϑερμὸν πνεῦμα ἕλκει εἷς ξαυτὸ τὸ ψυχρύν. εἰ 

δὲ ἕλκει τὸ ϑερμὸν πνεῦμα, ἄρα ἑλκτικὴν ἔχεν δύναμιν; 
χαὶ δὑρεϑήσονται, αἱ φυσικαὶ δυνάμεις οὐκέτι ἐν τοῖς στε- 

᾿ θεοῖς, ἀλλ ἕν. τοῖς: πνεύμασιν. : 

᾿, Πᾶν γὰρ 2) τῷ ϑερμῷ τὸ ψυχρὸν τρέφεται. --- ΐ 

εἰβευδὲς καὶ τοῦτο. οὐδὲ γὰρ τὸ ϑερμὸν ἐκ τοῦ ψυχροῦ 
ΐ τρέφεται" οὐδέποτε γὰρ τὰ ἐναντία τροφὴ ἀλλήλοις γένον- 
ταῦ. τὸ δὲ ϑερμὸν ἐν τῷ ξύλῳ ἀντισπᾷ ἕτερον ψυχρὸν, 
ἐξ οὗ τρέφεται. πάλιν τὰ αὐτὰ λέγει. διὸ καὶ νόϑον ἐστὶ 
τὸ χωρίον Ἱπποχράτους. ἀλλότριον γὰρ τούτῳ τὸ. διττο- 
λογεῖν πέφυχϑ.- “πάλιν: “γὰρ λέγει ὃτε τὸ ϑερμὸν ἕλκει τὸ 

ψυχρὸν πνεῦμα, ὅπερ ἐστὶ, τνευδές" οὐδὲ γὰρ. τὸ ϑερμόν 
“ἦστε τὸ ἕλκον τὸ ψυχρὸν, ἀλλ᾽ εἰ ὅλως ἐστὲν εἰζεεῖν, ὅτι τὸ 

ϑερμὸν ἀραιοῖ͵ τοῦς πόρους. τῶν. οὖν πόρων ἀραιουμένων, 
“εἰσάγεται διὰ τούτων ψυχρὸν πνεῦμα. οὕτω γίνεται. καὲ ἐπὶ 
τοῦ σφαιρίου, ὅτι ἢ ϑερμότης ἀραιοὶ τοὺς πόρους, δὲ ὧν 
διεισδύνες. ἢ ΐξις.. σοιξῖ δὲ τοῦτο καὶ φύλλ ἰὰ χλωρὰ, 
καὶὲ μάλιστα ῇ δάφνη ποιεῖ ἦχον τῶν φύλλων δηγνυμένων, 
καὶ ἁπλῶς ὅσα εἰσὶ χεδρωπὰ, ἦχον ᾿ἀποτνελοῦσε᾽ χεδρωπὰ 

, δέ εἶσι τὰ χερσὶ δρεπόμενα. : 

᾿ Πάντα γὰρ [τὰ πνεύματα] ὅσα ϑερμαίΐνεται, πνεῦμα ἄφι- 
- Χ ἐ “ - 

ἅσι καὶ ἕτερον Ψυχρὸν κατὰ τοῦτο ἀντισπᾷ. -- ος 
: σὲ ΕΣ : 

᾿Ιδοὺ “προφανῶς εἶπεν. ὅτι τὰ ϑερμαινόμενα πνεύματα 
ἔξω ἀφιᾶσι χαὲ ἕτερον ψυχρὸν ἕλκει, ὅπερ ὑεῦῦτς ἔστιν, 
ὡς πὸ 

3) Ῥονε οι, ξύλῳ. 32) τὸ ϑτοῦῦε τῷ ψυχοῷ Εϊρρ. 

᾿ 
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πρᾶξις τετρτή. 

Καὶ αὗταί μοι ἀνάγκαν προηγμέναι. - 

““ποδείξας᾽ ἀνωτέρω ὃ Ἱπποκράτης διὰ πδασδοὶη μευ: 
ὅτι πνεῦμα ἴσχει ἡ γονὴ, ὡς δηλοῦσι τὰ χλωρὰ ξύλα καὶ 
τὰ χεδρωπὰ, βούλεται ϑῦν ἀποδεῖξαι. δὲ ἑτέρου παραϑείγ-. 

ματος ὅτι ὑμενοῦται ἡ σφαῖρα, καί φησιν ὅτε τὸ ἔτνος, 
τὶς 1) ἡμαγμένη, σεμίδαλις γλίσχρα οὖσα, εἰ καὲ πῦρ αὐτῇ 

προσομελήσει.»᾽ ὁρῶμεν ὅτι ἦ ἐπιφάνεια αὐτῆς ἐξυπερο-, 
“τεᾶται καὶ ἐξυμενίξεται, τὸ δὲ βάϑος ὑγρὸν ὑπάρχον 
ξξαναλίσκεται εἰς πνεύματα. οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ τῆς 
“γονῆς. σφαίρας 7ὰρ γινομένης ὑπὸ τῆς ἐμφύτου ϑερμότη- 
τὴς τῶν σπερμάτων ἐκ τῆς ϑερμότητος τῶν ἀρτηριῶν τῶν 
εἰσβαλλόντων εἷς τὴν μήτραν, ἢ μὲν ἐπιφάνεια τῆς σφαί- 
ρας ἐκ τῆς ϑερμότητος ἐξυπερωπτημένη ὑμενοῦται, τὸ δὲ ̓  
βάϑος γλέσχρον ὑπάρχον ἀναλίσκεται εἰς πνεύματα. ἰστέον 
δὲ ὅτι οὐχ ὅλον ὑμενοῦται τῆς σφαΐρας ἰσοπαχὲς, ἀλλὰ 
τὸ μέρος ἐχεῖνο, δὲ οὗ μέλλει ξξελϑεῖν τὸ πνεῦμο, 1ε- 
ςφυτόεερόν ἐστιν, ἢ διὰ τὸ μὴ προσομιλεῖν. ἐκεῖσε ϑερμότης 
πάνυ, ἢ ὅτι τὸ πνεῦμα συνεχῶς προσχροῦον τῷ μέρει 
ἐχείνῳ λεπτὸν ἀπεργάζεται. οὕτω πίστωσαι τὴν ἀποὴν 
διὰ παραδείγματος ὅτε ἐξ αἰσϑητῆς ς σφαίρας ὑμὴν γίνεται. 
ξπεὶ δὲ ἀκριβεστέρα ἐστὶν “ ὄψις τῆς ἀποῆς, βούλεται γΨ 

ἕτερον παράδειγμα, εἰχεεῖν ὃ Ἱπποκράτης, οὗτινος αὐτόπτης 
ἐγίνετο χαί, φησιν, ὅτι γυνή τις ὑπῆρχεν ἔχουσα ϑεράτταιναν, 
ἥτις εὐπρεπεστάτη ἦν, καὶ ἐκ τῆς πορνείας. 2) δὲ προσέ- 
ῥεϑὲ τῇ δεσποίνῃ. τὸν μεσϑὸν, καὶ αὕτη. οὐ συνελάμβανεν" 
εἶτά ποτε συνέλαβε. καὶ ἐπεὶ ἔμελλε κινδυνεύειν, ἀπόρου 

᾿ς φῇς δεσποίνης, μὲν οὔσης, καὶ το κάλλος ἀποσβέννυσθαι τῆς 
ϑεραπαίνης, παρεπάλεσέ με ἢ δεστεοίνη αὐτῆς ἐπὲὶ τὸ πᾶρα- 
οχεῖν τέ φάρμακον. τὸ ὀφεῖλον ἘΟΤΕΡΕΥΧΕΙ͂ν τὴν γονν. εἶτα 
ἐγὼ ἐκέλευσα αὐτὴν 3) πηδῆσαι ἐπὶ τὴν πυγήν. καὶ δὴ 1 11 
ϑήσασα αὕτη ὃ ἐπὶ τὴν τευγὴν, ἐβουλὸ ὁμὴν ΤΟΥΣ ΡΥ τὴν γονὴν 

οἱονεὶ Π0 οὖσαν, καὶ ὀϑεασάμην ταύτην" ἐγώ. εἰχε 

γὰρ ἵνας τινὰς καὶ αἱμαάλωπας. χαὶ οὗ μὲν αἱμάλωπες ἐσή- 

μίαινον σάρκας μελλούσας γίνεσϑαι, αἱ δὲ ἶνε ς νεῦρα καὶ. 

1) Ἐοτέ, μερμιαγμνένη. ΦῚ δ᾽ εὐ ἴ,. 3) σιεπηδῆσως ἔν, πηγὴν 1. ἵν 
τ 
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μύας. καὶ ἰδὼν ἐγὼ ἀϑαύμασα τὸ ἔργον τῆς φύσεως, ὅπως 
ἔμελλε γίνεσθαι ὃ ὑμήν, ταῦτα παραδοὺς ἡμῖ» καταπαύει 

τὴν. Ππαρουρ οὶ ϑεωρίαν. τοῖς: 

Καὶ αὗταί μοι, 2 προσηγμέναι. --- τ: ε 

Ζητοῦ ῦσι, διά τί οὐκ εἶπεν αὗται αἵ ἀποδείξεις, δλλὸ αὖὗ-. 

ΤῸ αἵ ἀνάγκαι, χαὶ Φοῦτ' ὅτι τὸ ἑπόμενον ἀντὶ τοῦ ἡγουμένου 

εἶπεν. πὶ γὰρ ταῖς ἀποδείξεσιν. ὅπεται ἡ. ἀνάγκη, καὲ διὰ 

τοῦτο εἶπεν αὗται αἵ ἀνάγκαι. πάλιν ζητοῦσι διὰ τί εἶπε τελη-᾿ 
ϑυντικῶς αἵ ἀνάγκαι, καὶ οὐχ ξνεκῶς. καί φαμεν, ἐπειδὴ πτολ- 

: Ξ - » λάκις τὸ αὐτὸ παράδειγμα εἶπεΒ, διὰ τοῦτο ἐχρήσατο τῷ 
πῃ ἢ - ἽΘ φ᾿ « 2) ΡΣ ε ν᾿ - « ΄ 

πληθυντικῷ, ἢ ὃτι αἱ ἀποδείξεις, ὅταν διὰ μερικῶν γί-- 
ἢ 2.» ὦ . 95 εἰς, ; : 

γώνται; ποιχίλαν εἴσίν᾽ ὅταν δὲ δὲ ξνὸς χκαϑόλου, μονθει- 
δεῖς ὑπάρχουσιν. ἐπὶ δὲ τοῖς μερικοῖς παραδείγῃ ἰασιν ἐχρή- 
σατο εἰπὼν, ξύλα χεδρωπὰ. διὰ τοῦτο πρὸς τὰ μερικὰ 
ἀφορῶν εἶπε τῷ πληϑυντικῷ" οὗ καλῶς δὲ ἐχρήσατο τῇ 
πρὸς προϑέσϑι εἰπὼν προσηγμέναι. : 

“Τῇ δὲ γονῇ ϑερμαινομένῃ καὶ φυσωμένῃ ὑμὴν ἐῶν 
περιγίνεται. -- ᾿ 

᾿ Μὴ πρὸς “τὸ φυσωμένῃ. “ἀπολῶ τὸ ὁμήν. ἀλλὰ 
σερῶτον ϑερμαινομένης τῆς γονῆς ἔσωϑεν γίνεται ὁ ὑμήν. 
αὕτη δὲ ἢ γονὴ στρογγύλη ἐστὶν, οὐχ ὅτε ἢ γονὴ στρογ-. 
γυλοῦται, διὰ τοῦτό ἐστε στρογγύλη". οὐδὲ γὰρ στρογγύλ η 
ἐστὶν αὕτη, ἀλλὰ διὰ τὴν σφαῖραν δερογγὕλη» οὐδεν, καὲ. 
ἢ γονὴ στρογγυλοῦται. 

Δ ς , 5 [Σ ἊΣ -“ ρ 
ζαε οτοίη ΜῊ ξφαινετο ὃν τῇ γνωμῇ. -- 

Τὸ φὴς, ὥ “Ἱππόκρατες, ὃν τῇ γνώμῃ δοε δεραΐνδτο; 

τί οὖν οὐκ ἐν τῇ ὄψει παφελάμβανες τοῦτο τὸ παράδειγ- 

μα; ἢ) ἔστιν εἰπεῖν παρὰ “Ζ“ημοκχρίτου παραλαβὼν τοῦτο 
εἰπόντος ; νοῦς γὰρ δρῇ καὲ γοῦς ἀκούει, τὰ δ᾽ ἄλλα τὸῦ 
σώματος τυφλὰ καὲ μάταια. ἰστέον γὰρ ὃτε ὃ Ζημόκρε- 

2. - 

τος ὁμόχρονος αὐτοῦ ἐγένε ὅτο, παλαιότερος δὲ αὐτοῦ 
ὀλέγον. τὸ 

Τυναικὸς οἰκείη μουσουργός. - 

]ουσουρογὸν λέγει τὴν σχολάξε οὐσαν ἔν τοῖς ἔργοις τῶν 
μουσῶν ἢ τυμποανίστριαν ἢ κεϑαρίστροιαν ἢ τνάλτρεαν. 
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Καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἐκέλευσα πρὸς πυγὴν πηδῆσαι. --- 

πἴωϑα ἀπορεῖν ἐνταῦϑα ὅτι αὐτός ἔστιν ὁ λέγων . 

τῷ ὅρκῳ, οὗ δώσω. φϑόριον. πῶς οὖν Ἀελεύει ἔστὶ πυγὴν. 

πηδῆσαι τὴν γυναῖκα; καὶ πρὸς. ταύτην τὴν ἀπορίαν πολ- 

λαὲ φέρονται λύσεις. μέα μὲν ὅτι οὐδ᾽ ἐνταῦϑα δέδωκε, 

φϑόριον πεσσὸν, ἵνα. βρέφος κατενέγκῃ , ἀλλὰ μόνον 7ο- 

γὴν, οὐ παιδίον. ἀλλὰ εἰ ϑμεινεν. ἥ γονὴ, βρέφος ὁ ἂν ἐγέ- 

νέο, ὥστε καὶ ἐνταῦϑα οἱονεὶ βρέφος ἂν ἀπέκτεινε. δευ- 

πέρα δὲ λύσις. διὰ τοῦτο ἐκέλευσεν ἀπολέσϑαι τὴν ονὴν 

ταύτην, ἵνα ϑεασάμενος ἄνα γγείλῃ ἡ ἡμῖν. χαὶ Γαληνὸς 7ὰρ χαὲδ 
“46 0χι γένης πολλάκις ἕνα. ζῶντα ἁ ἀγέτεμον ἵνα κοσμιχὴν ποιή- 

σωσιὲ 7): ὠφέλειαν. καὶ “Πλάτων ἐν πολιτείαις χαρακελεύε- ᾿ 
ται, ἵνα ἑταιρὶς μὴ πολιτεύηται, μήπως συλλαβοῦσα νόϑον 
τέχῃ τέκνον καὶ σχκοτίη ἀνατέλλῃ γεν εϑλίη. ταῦτα “ἶπι- 

, ΕΥ̓ 4 ’ τ “Ὁ Ἁ ᾿ ω- 1. ἢ -Ξ 

ποχράτης λαβὼν παρὰ ἰλατωνος" τοῦτο γὰρ ἐνταῦϑα αἰνέττε- 
- - 3 Σ Ἢ 

ται. διὰ γὰρ τοῦτο αὐτὸ ἐποίησε, τὴν γυναῖκα ἀποβάλλεσϑαι: 
Σιν ΄ ΖΥ 7 - ΖΞ ος τὴν γονὴν, ἐπεὶ ἑταιρὶς ἦν, ἵνα μὴ νόϑον υἱὸν ἀποτέχῃ ἢ 

δε Α 3 ΩΣ [ες , Α « 2) ς , καὶ γὰρ εἰ εἴασεν Ἱπποκράτης τὴν γονὴν, ἔμελλεν ἢ γυνὴ; 
τοῦ κάλλους ἀπομαραινομένου, ἀγχόνῃ χϑήώσασϑαι" αἱροῦν-. 

᾽ὔ ὮΝ β᾿ τπον ΄ 

ται γὰρ αἱ ἑταιρίδες ϑάνατον ἢ ἀμορφίαν. κάλλιον οὖν. 
ἡγήσατο “Ἱπποκράτης μίαν ἀπολέσϑαι ψυχὴν ἤτοι τὴν͵ 

γονὴν ᾿ δύο, καὶ τοῦτο αὐτὸ αἰνίττεται, 

ς , τ 

Καὶ ἑπτά τοι ἤδη. ἐπεπήδητο καὶ ἢ γογὴ κατεῤῥύη ἐπὶ 
τὴν γῆν. -- 

ν ᾿ Σ Ζ, ῳ τ Ἶ . Εἰώϑασί τινες τῶν ἐξηγητῶν ξἔνταῦϑα λέγειν ὅτι ἰδοὺ 
καὶ ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ἡ ἑβδόμη ἐστίν. ἑπτάκις γὰρ. 

, - Ἐν , “Ὁ ἮΣ 
“ἐπήδησε καὶ κατῆλϑεν. ἢ γονή. τοῦτο δὲ τερατῶδές ἐστι. 
πολλάκις γὰρ καὶ δέχατον πηδᾷ καὶ οὐδὲν καταφέρει- ̓  
ἔστι δ᾽ ὅτε τρίτον ἢ τέταρτον μόνον πηδᾷ καὶ εὐθέως 
καταφέρει τὴν γονὴν καὶὲ γίνεται ψόφος. πόϑεν ἄρα γί- 
γξζα!. Ψόφος: καί τοῖ τινές φασιν ὅτι ἧ γονὴ πεσοῦσα 
ἐποίησε ψόφον. φαμὲν ἡμεῖς δὲ ὅτι εἰ ἔπεσεν ἐν σῇ γῇ 
πάνυ βιαίως, ὥστε ποιῆσαι ψόφον, ἐῤῥήγνυτο ἂν ὃ ὑμὴν ᾿ 
ἐκεῖνος χαὶ ἔμελλεν ἐχχέεσϑαι ἤ γονὴ, ἀλλ᾽ ὅτι 1 πνεῦμά τέ 
“προηγήσατο τῆς͵ “γονῆς; ὅτε ἐξερχόμενον τὸν ψόφον 
ἀπετέλεσεν. 
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Ἐρῶ δὲ καὶ ᾿ ἄλλην διάγνωσιν. -- 

᾿ Φησὶν ὅτι. μέλλω εἰπεῖν καὶ ἔγεθον παράδειγμα, καὶ 
δὲ οὗ οὐ λέγει- γοϑεύουσέ τινὲς τὸ παρὸν. ΔΕ λτ0. ΠΕ 

λει δ᾽ εἰπεῖν τὸ παράδειγμα τοῦ ὠοῦ. ; 

Πρ εις πέμπτη. 

καὶ ταῦτα μὲν εἷς τοσοῦτον εἰρηταῖ ὅτι ἥ γονῇ ἕν ὑμένι 
ἐστὲ καὶ πνοὴν [οὐκ] ἔχει. -- 

᾿Βεβαιώσας δὴν ἡμετέραν γνώμην. ὅ Ἱπποχράτης » ὅτι 

πνεῦμα ἔχει ἢ γονὴ διὰ, τοῦ «τετάρτου παραδείγιατος. ᾿ 
τῶν χεδρωπῶν ξύλων, χαὲ ὅτι ὑμενοῦται ἔξωϑεν διὰ τοῦ 

παραδείγματος τῆς 1)..-.- καὶ. τῆς μουσουργοῦ ἐχείνης, 
βούλεται νῦν ἀποδεῖξαι ὅτι αὔξεται. καὶ πόϑεν δῆλον" 
ὅτι τρέφεται; ἐπειδὴ ἐπέχονται τὰ καταμήνια. καὶ πόϑεν͵ 
πεάλιν δῆλον εἴτε παρὰ φύσιν. εἴτε κατὰ φύσιν ἐπέχονται 
τὰ καταμήνια; τοῦτο λύει ἀπὸ διαιρέσεώς τίνος. ἰστέον 
γὰρ ὅτι, ἐπέχονται τὰ καταμήνια ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ 
φύσιν. καὶ κατὰ φύσιν μὲν ἐπεχόμενα, κατὰ μέρος εἰσέρ-- 
χονται ἕν, τῇ μήτρᾳ καὶ οὐκ ἐργάζονται πάϑή" παρὰ φύ- 
σιν δὲ ἐπεχόμενα ἀϑρόως ἔρχονται, χαὶ δρχόμενα ἀϑρόως 

μένουσιν ἂν τῆ. “μήτρᾳ, μένοντα σήπονται; καὶ σηπόμενα ὁ 
ἢ περὶ τὴν κύστιν. ἔρχονται. καὶ ἐργάζονται φλ ἐγμονὴν, 
ἥτιο μεταβάλλει εἰς πῦον, καὶ τοῦτο χωρεῖ, διὰ τοῦ αἱ- 

δοίον. καὶ τοῦτό φῆσιν ἔστιν ἰδεῖν ἐρχόμενον ἢ περὲ τὸ 
ἰσχίον καὶ ποιεῖ χωλάσειν. τὰς γυναῖκας, ἢ μένον ἀναδίδο- 
ται περὶ πᾶν τὸ σῶμα καὶ ἀνάπτει θέ ἑρμὴν τουτέστι πυ- 
ρετὸν ἢ ἄλλα τινὰ πάϑη, ἀπνοίας ὑστερικὸς, πνίγας: 

. τοῦτα 'Ζτοιεῖ. παρὰ φύσιν ἐπεχόμενα. εὖ δ᾽ εὕρωμεν ὅει, 

τῶν καταμηνίων ἐπὶ τῶν κυοφορουσίων ἐπεχομένων, οὐδέν 

ἀι τοιοῦτον γίνεται, δῆλον ἄρα ὅτι οὐκ ἐπέχονται περὶ 
τὴν. γονὴν, ἀλλ ὅταν ἐστὲ γονὴ, καταστάγδην ἔρχονται 

καὶ οἱονεὶ ῥανίδες τινές" ὅταν δὲ σφαιρωϑῇ : μᾶλλον ἐξ: 

ἔρχονται" ὅταν δὲ βρέφος, τότε ἔτι μᾶλλον. εἰ δὲ πρὸς 
τὸ αὐξανόμενον ἀεὶ ἔρχονται, δῆλον ἄρα ὡς τροφὴ ὄντα 

1) Τάσυπα αἰἑααοί ᾿Πογαγθμι. 
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ἐπέχονται, καὶ οὐχ ὡς περιττώματα. ταῦτα περιέχονται 
ἐν τῷ πρώτῳ τούτῳ. κεφαλαίῳ. 

[ἡ 

λῳ 

"» 

Δεύτερον δὲ κεφάλαιον; ἐν ᾧ ἄπορά τινα βουλόμενος. ἐγ 
γνῆσαι, ὧν τὸ πρῶτόν ἐστι τοῦτο. φησὶ γὰρ εἰ ἀπὸ τῶν 
χαταμηνίων τρέφεται τὸ βρέφος, τὰ δὲ καταμήνια περιτ- 

' Ἴ; ῷ ΣᾺ , ς 
τὠμαῖα ἔστι τῆς γυναϊκὸς, ξὅδει πᾶν τικτόμενον ὡς ἀπὸ 
περιττωμάτων τρε(ρόμενον ἀσϑενέστερον εἶναι τῆς οἰκείας 

τ ΞΡ ζῶ. ζος τ, , ὮΝ 4} 
ἐῆτρος κὰν σαθρὸν δι καν ΤΌΣ 

Ἷ “Ζύσες, 

Τὰ; καταμήνια οὗ ποιῷ: εἶσιν ἄχρηστα, ἀλλὰ ποσῷ 

μόνον. εἰ δὲ μὴ τῇ ποιότητί εἰσι μοχϑηρὰ, τί ἔχουσι 
βλάψαι τὸ βρέφος; οὐδὲν γὰρ πλέον τοῦ δέοντος τρέφε- ὅλαι ὃ βρέφος; οὐδὲν γὰρ πλέον τοῦ δέοντος τρέφ 

2.2.22 ᾿ » ο- Ἵ ’ ς ᾿ ; -“ ται, ἀλλ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι ταύτῃ. ἡ. νομοϑεσία “παλαιῶν 
- - Φ ζ ἔστιν ἐξηγητῶν, ὅτι τὰ καταμήνια ποσῷ πλεονάζουσιν, 

3 -ον 3 -»" 3 » οὐ ποιῷ. τοὐναντίον γὰρ ποιῷ πλεονάζουσιν ἢ ποσῷ. τὸ 
, Ἁ ΄ ν 7 ΕΞ ὲ , « -" γάρ. μοχϑηρὸν διὰ τούτων ἀεὶ ἀποβάλλονται οἱ γυναῖζες. 

-ῳῃ 5 , . ᾿ , 2), , ς τι οὖν φαμέν; ὅτι τὸ σπέρμα .“ἔμιψυχον κατέρχεται, ὡς 
5... 2. τὰ ἐξ τ , Σ(Η ἐὰ 70 [αὦ 9χ ΝΥ ᾿ δὲ ἔμινυχον ἔχει τινὰ δύναμιν ἑλκτικὴν. ἥτις τὸ ἀχρής 
στον τῶν καταμηνίων ἀποβαλλεται καὶ ὅσον ἐστὶ μοχϑη- 

ρὸν, τὸ δὲ χρηστὸν καὶ οἱονεὶ ἐπιτήδειον ἕλκει ἐξ οὕπερ 
τρέφεται. 

“εύτερον ὦ ἄπορον, ὅτι εἶ αὐτός φησιν, ἐπὰν συλλάβῃ 
ἢ γυνὴ, ἐπέχονται τὰ καταμήνια ᾿ ἵνα ἐκ τούτων -.τραφῇ. 

τὸ βρέφος, χεῶς ὁρῶμεν, μετὰ τὴν σύλληψιν σολλαὲ γυ- 

γαῖκεο ἄχρι τριῶν μηνῶν ἔχουσι τὰ καταμήνια ἐρχόμενα; 
τὰ μὲν γὰρ Σ τῶν κοτυληδόνων εἰσὶν ἔσωθεν, τὰ δὲ 

ἔξωϑεν τῆς μήτρας, καὶ ἀποπερατοῦνται εἰς τὸν αὔχένα 

τῆς κύστεως. πολλάκις γοῦν ἔστι γυνὴ ἔχουσα ποσῷ 
πλεονάζον. τὸ αἷμα, ὥστε μὴ μόνον τὰ ἔσωϑεν ἄγγεῖα 
᾿πληροῦσϑαι, “ἀλλὰ χαὶ τὰ ἔξω. τὰ οὖν ἔσωϑεν ἀγγεῖα 

φέ ἔρουσι τὸ αἷμα πρὸς τρυφὴν τοῦ βρέφους, τὰ δὲ ἔξω- 
96 ν φέρουσι πρὸς τὸν ἔξω αὐχένα τῆς κύστεως. κἀκεῖνό 
ἐστε Τὸ ἐρχόμενον μετὰ τὴν σύλληψιν, ἐπεὶ τοῦ ἔσω αὖ- 
χένος μεμυκότος, καὶ οὕτω μεμυκότος, ὡς μὴ δύνασθαι 
πυρῆνα μύλ ἰης ἐλϑεῖν, πῶς δύναται τὸ αἷμα διελϑεῖν ; 

Τοέτη ἀπορία, διπλῆ τις οὖσα, ὅδει εἴτεδρ νόμος ἐστὶν 



219. 
ἰατρικὸς ὃ φάσκων τὸ αἷμα ἐξορχύι ον τῶν οἰκείων ἀγγεί- 
ων. ϑρομβοῦσϑαι, πῶς τὸ αἷμα ἐξε ἐρχόμενον ΤΟΡΦῚ γίνε- 

ται τοῦ βρέφους; - «“ὔσις. Ὅτι οὐ πάντως τὸ αἷμα ἔξω- 

ϑεν τῶν. ἀγγείων ὑπάρχον Ὁρομβοῦται; εἶ, μὴ ἄρα εἴη ἐν 

τῷ παρὰ φύσιν τόπῳ ἢ ἐν. ψύξει τινί. ἰδοὺ γὰρ τὸ αἷμα 
τὸ ἐν ταῖς φλεψὶν, ἐξερχόμενον ἐν ταῖς κεναῖς χώραις 
τῆς σαρκὸς, οὐ ϑρομβοῦται, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐξικμάζεται 
“καὶ τροφὴ, γίνεται. οὕτω οὖν καὶ ἐνταῦϑα τὸ αἷμα ἐξι»- 
μάζεται καὶ τροφὴ γίνεται τοῦ βρέφους.. τὸ δὲ ἕτορον. 

σκέλος ἐστὶν ὅτι εἰ φαίητε τὸ αἷμά. ἔστι τὸ ἐρχόμενον 
περὶ τὴν γονὴν, ἔδει περικλύξειν τὴν γονὴν τὸ αἷμα, καὶ 
περικλυζόμενον σήπειν ζαὶ σήπεσϑαι ἐκ τῆς γονῆς: καί 

τ φαμὲν ὅτι τοῦτο εἴρηται, ἐπειδὴ οὐκ ἀϑρόως ἔρχεται τὸ 
αἷμα οὐδὲ πολὺ, ὥστε σήπειν τὴν γονὴν, ἀλλὰ κατὰ μέ- 
ρος, καὶ ὅταν ἐστὶ γονὴ, τοῦτο. δεόντως ἔρχεται, καὶ ὅταν 

σφαῖρα, τότε πάλιν τὸ αὕταρκες, ὥστε ὑπὸ φύσεως ἔρχε- 
ται, οὐκ ἀτάκτως βαδίζει. ἐν οἷς τὰ δηϑέντα. 

Καὶ αὔξεται ἀπὸ τῆς μητρός. --- 

᾿Εντεῦϑεν ἡ διαίρεσις τοῦ βουλομένου εἰπεῖν ὅτι αὖ- 
ξεταιν ἡ γονή. καὶ πόϑεν. δῆλον, ὅτι αὔξεται; ἐπειδὴ τρέ-᾿ 
φέται. καὶ πόϑεν γνωστὸν. ὅτι τρέφεται; ἐπεὶ ἐπέχονται 
τὰ καταμήνια, καὶ εἴτε κατὰ φύσιν εἴτε παρὰ φύσιν, 
ἀποδέδεικται. ζητοῦσι δὲ οἱ ξξηγηταὶ ἐνταῦϑα, πῶς τρέ- 

φεται τὸ ἔμβρυον καί φᾶσιν, ὃτι πᾶν τρεφόμενον ἢ ὡς 
φυτὸν ἢ ὡς ζῶον ἢ ὡς ζωόφυτον τρέφεται. οὔτε δὲ ὡς 

ζῶον τρέφεται, διότι τὸ ζῶον δὲ ὀργανώσεως λαμβάνει 
τροφὴν, οὔτε ὡς φυτὸν, ἐπειδὴ οὐδέποτε ἀπὸ φυτοῦ 
ζῶον γίνεται" ἀλλ οὐδὲ ὡς ζωόφυτον.. δῆλον, ὥστε ἄρα 

τρέφεται ἧ γονὴ ἢ οὔ. φαμὲν ἡμεῖς ὅτι. κακῶς ἔλαβον 
πᾶν τρεφόμενον τρέφεσϑαι ἢ ὡς φυτὸν ἢ ὡς ζωόφυτον.. 
ἢ ὡς ζῶον μόνον. ἐγὼ δέ φημι ὅτι τὸ τρεφόμενον ἤγουν 
ἧ γονὴ τρέφεται, 1) "αϑὼς λόγῳ τρέφονται οἱ κόχκοι 
τοῦ σίτου. εἰ δὲ φὴς ὡς δυνάμει φυτὸν, ὡσαύτως φημὶ 
ὅτε ὡς δυνάμει ζῶον τρέφεται ἡ γονή. 

1) χαϑῷ Τ,.. 



“Ὡ-.... 
Καὶ αὔξεται τὸ μέλλον ζῶον ἔσεσθαι. --- 

τυ σε ὅτι καὶ αὐτὸς τὴν ̓ γογὴν μέλλον ζῶόν φησιν, 
ὡς δυνάμει 1) οὔσῃ ζῶον. 

τὰ τῷ; 

ς Ἴ, - 

Ὁκόταν δὲ χρόνος ἐγγένηται, ἕτεροι ὑμένες ἔσω τοῦ πρώ- 
,τοῦ ὑμένος λεπτοὶ γίνονται πολλοί, --- 

Ἐπειδὴ ἀνωτέρω ἀπέδειξε πῶς γίνεται ὃ. ἔσω ὁμὴν," 
τὸ χορίον,. βούλεται ἀποδεῖξαι πῶς οἱ ἄλλοι δύο ὑμένες. 

γίνονται, ὃ τε ἀμνειὸς καὶ ὃ ἀλλαντοειδής. καὶ αὐτὸς. 
ἐς Ξ ᾿ ἦ “- ’ τ 

μὲν αἰτιᾶται τὴν ϑερμότητα ποιητικὴν εἶναι τούτων τῶν. 
- η Υ ’, φ 

. ὑμένων «αἰτίαν, ἡμεῖς δὲ τὴν διατελαστικὴν δυναμίν φα- 
Κ 3:: δ ς μὲν εἶνάι ποιητικὸν αἴτιον, ὀργανικὸν δὲ τὴν θερμότητα, 

- ξ ΝΣ 27 

ἔτεεί, τινι λόγῳ, τῆς ϑερμότητος ὁμοιομεροῦς οὔσης" ἐν 
ζυ -»ὍὭ 32 Ζ δ κ 3 Ἁ ε) Ἁ 7 , 

ὅλῳ τῷ δμβρύῳ, τὸν μὲν ἀμνειὸν ὅλον τὸ βρέφος σχέ- ᾿ 
᾿ φν 3 -» ᾿ Ν ᾿ Ω,Σ δ Χο ες 

σεεεν, τὸν δὲ ἀλλαντοειδῆ τὰ περὶ τοὺς βουβῶνας. εἰ γὰρ. 
« , ἘΣ ΤΟΣ , Ε ς ᾿Ξ ᾿ , ἘΣ 
ἢ ϑερμότης αἰτία ἣν τούτων, ἔδει ὡσαύτως τοὺς δυὸ δη- 

μιουργῆσαι. ἔστιν ἄρα τις διαπλαστιχὴ δύναμις ἢ τού- 
, [δ [ ᾿ 

τους δημιουργησαμένη, ἣν ὕστερον διαλαμβάνομεν. ζη- 
τοῦσι δὲ τὴν χρείαν τούτων τῶν ὑμένων καί φασι. χρείαν" 

- - ἊΣ τ -Ἦ - 

μὲν τοῦ ἀμνειοῦ εἶγαν τὸ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βρέφους. ἐπι- 
᾿ - ἜΣ ᾿ - : 

δέχεσϑαι, καὶ ἐν αὐτῷ εἶναι τὰ δροσοειδῆ περιττώματα 
΄ς ΞΟ ΣΝ κ᾿ “- ’ ΣΡΣΞΕΙΣ ς ᾿Ξ Ὁ δ 
ὃσοα ἄπο παντὸς τοῦ βρέφους ξισιν. ὁ δὲ ἀλλαντοειδῆς 

ἢ Ἶ » ᾿ , ν ᾿ - , - “ 
χρείαν ἐκτελεῖ, τὸ δέχεσθαι τὰ διὰ τῆς κύστεως τοῦ βρέ- 

: ,, Ξ “ 

φους περιττώματα. ἱστέον γὰρ ὅτι τὸ βρέφος διὰ μὲν 
- ᾽ 3. - 

τῆς κύστεως διαφορεῖται καὶ ἔχεν οὔρον᾽ διὰ δὲ τῆς ἕδρας 
δ ’ 2 3 3 ᾿, 

οὗ φέρεται κότερος. ἀλλ᾽ ἄξὶ μένξδε κενὸς ὃ 2) σφιγκτὴρ, 
ς - τες ἧς, »-» ᾿ “ 4 ΞΖ -: ΕΝ ’ 
ὡς δηλοῦσιν αἱ μαῖαι. μεεὰ γὰρ τὴΣ ἀπότεξιν ἐμβάλλουσι 

τὸν δάχτυλον περὲ τὴν ἕδραν καὶ ἀνευρύνουσι τὸν σφι) 
κτῆρα,, "διὸ καὶ δακτύλιος λέγεται. εὑρίσκεται δὲ ἔσω οἵ- 
ονξὶ κόπρος τις, ἥτις λέγεται 38) βῆκπος. πλανῶνται δὲ 

πολλοί τινερ εἰς τὸ πολλοὺς γίνεσϑαι τοὺς ὑμένας, ἔπτει- 
σάγοντες τόν τε περιτόναιον καὶ τοὺς περιτίους, ὅεδρ 
ψευδές. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνοι ἐκ τούτων τῶν δύο γίνονται, 

τοῦ τε ἀλλαντοειδοῦς καὶ τοῦ ἀμνειοῦ. οὐδὲν δὲ ἅτοστον 
καὶ ἐπὲ δύο πολλοὺς. λέγειν. 

1) Εοτι. οὖσαν. 2) σφυχτὴρ ἵ.. 3) Μεοοηΐπην. 



᾿ τς 92] 
Κατὰ. δὲ τὸ μέσον τῆς 'σαρπὸς 1) ὀμφαλὸν ἐπέχειν, --- 

Τὸ ἐπέχειν ἀντὲ τοῦ ἀποχεῖν: τὸ γὰρ πνεῦμα ἀποχεῖ. 

: καὶ δέχεται ἕτερον. 
» 

Ἥ δὲ γυνὴ ὅταν ἐν γαστρὲ ἔχῃ, ὑπὸ τῶν καταμηνίων. -- 

“Ἐντεῦϑεν. βούλεται. ἀποδεῖξαι ὅτι ἐπὶ τῶν-χυοφορου- 
σῶν οὐ παρὰ. ἡ θου; ἐπέχόνται τὼ καταμήνια , ἀλλὰ κατὰ 

: “φύσιν. 

Ὅτι μὴν μηνὸς ποῖὺ. οἰσῳ δι, 

Βούλεται. δεῖξαι ὅτι ἐπεχόμενα τὰ καταμήνια παρὰ 
φύσιν, πολ λὴν ὀδύνην ποιοῦσι καὶ οὐ τὴν αὐτὴν, τῆς αὖ- 
τῆς ὕλης οὔσης. διότι ἐπειδὴ μὴν μηνὸς, φησὶ, τεολὺ δια- 

͵ : 3 [0 γ: ᾿ Ἂν Ξὸ 9 Κ ΚΑ Ά , ΝΞ Ὰ ᾽ 
φέρει, οὐχ ὁμοιὸν ἔστι τὸ ἔαρ καὶ τὸ ϑέρος ἢ τὸ ϑέρος 
καὶ τὸ- φϑινόπωρον. ἐπεὶ γοῦν διαλλάττουσιν οἱ μῆνες τῇ 

’ ἈΦΈΞΣΣΣ Σ ἐσ. απ, τὶ ἘΡΉΣΣΤΟΣ ’ ὲ Ξ “ » 

Ἀρᾶσει; διὰ τοῦτο καὶ αἱ οδύναν -αλλως γίνονται. 'καὶ αὖ- 

τὸς μὲν ἐξ ἑνὸς συστοίχου ἔλαβε, σὺ δὲ χαὲ ἀπὸ τῶν" ἄλ- 

“λων, οἷον χώρας; ἡλικίας. Ἶ 

Καὶ 2) κακῶς ποῦτὺ ἐν τῇ .3) ἀρχαίῃ φύσει ὑπῆρχδ: -- 

Ζητοῦσι τί λέγει ἀρχαίην φύσιν. τί γάρ ἔστι »ξωφέρα 
φύσις; φαμὲν ὅτι ἀρχαίην. φύσιν λέγει τὴν δισπλ αστικὴν 
“δύναμιν, τὴν τεχνικῶς διαπλάττουσαν τὰ μόρια. ὅταν γὰρ 
ἢ ὕλη ἐπιτηδεία, τότε ἄρχξδται διαπλάττειν τὰ μόρια τοῦ 
βρέφους. μετὰ δὲ τὸ διαπλάσαι αὐτὴν τὰ μόρια, τότε αὕ- 
τῇ ἢ διατελαστική, ἐστιν ἀλλοιωτική. εἰ δὲ εἴποις μοι πῶς, 

παν 

εἴπερ ῆ αὐτή ἔστι διαπλαστικὴ χαὲ ἀλλοιωτικὴ, πῶς 
μετὰ τὴν διάπλασιν, ἐὰν ἀποκοπῇ μόριον, οὐ διαπλάττειν 

αὐτό; ἐχρῆν γὰρ τοῦτο γίνεσϑαι. “φημὲ ὅτι διὰ τὴν ὕλην 
ἀνεπιτηδείαν. οὐσαν. ὅταν μὲν γὰρ ἐστιν ὕλη ἐπιτηδεία,. 
τότε καὶ αὐτὴ διατελάττει" ὅταν δὲ ἢ ὕλη εἰς ἀλλοίωσιν 

- μόνον ἐστὶν ἀρνρ δοίω, τότε ἀλλοιοῖ μόνον, ὥσπεῤ ἐπιστήμων 
ξέχτων, εἰ μὴ ἔχϑι ὅλην ἐπιτηδείαν, οὐ δύναταί τι ἐργά- 
ξεσϑαι, οὕτω καὶ ἡ “διαπλαστικὴ δύναμις, εἰ μὴ ἔχει ὕλην 

εἷς δημιουργίαν μορέου ἐπιτηδείαν, οὐ δύναταί τε ποιῆσαι. 

3) ὀμφαλὸς ἀπέχει. ἬρΡ.- 2) πως Ηίρρ. 3) ἐῤχὴ τῇ Ἐῖρρ.. « 
)Χ! 

. 

2 



222 
λ 

ὅταν, οὖν ἀποτεχϑῇ τὸ βρέφος, ὡς ὃν μὴ οὔσης ὕλης ἐπι... 

Ὁ οὐ γίνεταί, τι ἕτερον μόριον. μηδὲν δὲ ταράξει 
8. ἢ μία, δύναμις τῷ εἴδει μένουσα ἣ Φ0) δύο ἐνεργείας 

ποιεῖν. οὕπω γὰρ δρῶμεν καὶ ἐν τοῖς ἔξω γινόμενον. ὁ γὰρ 
1) Ῥάλωψ ἅμα τῷ φυσαν καὶ πόρον πονεῖ τινα καὶ σχῆμα, 
οὕτω οὖν καὶ ἡ δύναμις αὕτη ἀλλοιοῖ καὶ διαπλάττει" 
ἀλλοιοῖ γὰρ τὴν ὕλην, ποιοῦσα ταύτην ἐπιτηδείαν » δια- 
σελάττει δὲ; δημιουργοῦσα ὧς ἐπὲ τῶν ξντέρων λειότητα, 
ὡς ἐπὶ τῆς τραχείας ἀρτηρίας τραχύτητα, ὡς ἐπὶ τῆς μήτρας 
κοιλότητα, ὡς ἐπεὶ τῆς. γαστρὸς σχῆμα" ὡσαύτως χαὶ ἐν 
σπλ ̓ηνὰ χαὶ ἥπατι. ταῦτα μὲν ἐν ἀρχῇ. μετὰ δὲ τὴν ἀπό- 
τεξιν ὡς οὐχ ἔχουσαν ὕλην ἐπιτηδείαν, οὐκέτι δύναται 
διαπλάττειν τούτων τι. ταύτην οὖν φησιν ἀρχαΐην φύσιν 
καϑ' ἡμᾶς ὃ “Ιπποχράτης, οὐχ ὥς τινές φασιν, ὅτι δύνα- 

μιᾷ ϑειοτέρα τις κατέρχεται ἐκ τῶν οὐρανίων ἥτις ἐμφω- 
λεύει ἐν τῇ σφαίρᾳ καὶ ἐπὰν δημιουργήσῃ τὸ βρέφος, 
ἀποφοιτῷ πάλιν εἰς τὰ οὐράνια. 

ἜΪν δὲ πλήρης, οἵ;. --ο 

᾿Ἵποροῦσί τινες διὰ τί μετὰ τὴν κένωσιν τῶν καταμη- 
 γίων συλλαμβάνει ἢ γυνὴ, πρὸ δὲ τῆς κενώσεως, ἐὰν σὺλ- 
λάβῃ, εὐθέως τοῦτο ἀποβάλλεται. φασὶ δύο λύσεις, μίαν. 
μὲν ὅτι χενουμένη ἢ μήτρα ξηροτέρα γίνεται, ξηροτέρα δὲ 
οὖσα, πλέον ἀντιλαμβάνεται καὶ περιτιτύσσεται τὸ ὑγρόν. 
δευτέρα δ᾽ ὅτι μετὰ τὴν κένωσιν ἀνεῳγμένοι εἰσὶν οἵ πόροι, 
εἷς οὕς διεισδύνει τὸ σπέρμα, πρὸ δὲ τῆς κενώσεώς με- 
᾿μυχότες ἦσαν. τῶν δὲ πόρων μεμυκότων, πῶς οὐ γίνεται. 
σύλληψίς ποτε; 

Ἐσὲι δὲ ἧσι κατὰ τὸν βουβῶνα φῦμα. --- 

Φὺμά ἔστιν ἄρσις φυματώδης. ἀλλὰ τί δεῖ λέγειν αὖ- 
τὰ ἐνθάδε; τινὲς πάλιν -ῥοϑεύουσι τὸ παρὸν σύγγραμμα, 

ὅτι ἰδοὺ “Ἱπποκράτης, ἃ μέλλει εἰπεῖν ἂν τοῖς, γυναῖ- 

κείοις, ἐνταῦϑα λέγει. ἐχεῖσε γὰρ τὰ πάϑη τῶν. γυναικῶν 

ὑφηγεῖται ἃ εἶπεν ἐνταῦϑα, ὥστε διστολογεῖ. φαμὲν ὅτι 

οὐ διὰ τοῦτο ἐμνήσθη τῶν παϑῶν, ἵνα ταῦτα διαγνῷ, 
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠναγκάσθη μνησϑῆναί », ἵνα δείξῃ ὅτυ οὗ 

1) ψηγατγιυθ 6556 νἱάθίαγ, 
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παρὰ φύσιν ἐπέχονται τὰ καταμήνια ἐπὶ τῶν κυοφορου- 
σῶν, ἐπεὶ ἔμελλον τὰ πάϑη ἐργάζεσϑαι. Ὗ 

: Πρᾶξις ἕκτη. 

φ Ὁκόταν δὲ γένηται σὰρξ, φότε οἵ ὑμένες, αὐξανδμενον 
τοῦ ἐν τῇσι μύτρῃσιν. ἐπξος- ; 

Εἴρηται ἡμῖν ὅτι διαφόρους χαιροὺς βούλεται ὃ Ἴπ- 
ποχράτης σημειώσασϑαι ἂν οἷς γίνεται ἢ γονή. καιρὸν. 
ξσημειώσατο. ἐν ᾧ κατεβλήϑη τὸ σπέρμα καὶ. ἐγένετο 
γονὴ καὶ ἢ γονὴ σφαῖρα. νῦν εἰς τὰ μεϑόρια καϑέστηκε 

τοῦ βρέφους καὶ τῆς σφαΐρας. λοιπτὸν γὰρ γίνεται ἢ 
σφαῖρα σάρξ. συγχωρήσεις γὰρ “Ἱπττοκράτει νῦν τὸ τοιοῦ- 
ον χαλοῦντι σάρκα διὰ τὴν ὑμοε Ὁ, τὰ τῆς σαρχός. ἐγέ- 
γετο. οὖν σάρξ.. αὕτη ἤ σὰρξ ἔσχε τιγὰς κλαϑίσκους, χαὶ 

ὀζοῦται" εἰσέρχεται γὰρ: ἂν ταύτῃ πνεῦμά ὅπερ ἐξωϑεῖ 
-φὸ ὅμοιον εἰς τὸ ὅμοιον, τὸ σκληρὸν εἰς τὸ σχληρὸν, τὸ 

μαλαχὸν εἰς τὸ μαλακὸν, τὸ 1) ὁμόχρουν εἰς τὸ ὁμόχρουν. 
εἶτα ἐπὰν διαχριϑῶσι, γίνεται τὸ μὲν οκληρὸν ὀστοῦν, 
τὸ δὲ ἧττον σκληρὸν νεῦρον, τὸ δὲ ἧττον φλὲψ καὶ ἀρ- 
τηοία. καὶ οὕτω ὀζοῦται τὸ ζῶον. εἶτα. τίϑεταν ἂν τοῖς. 

οὥμοις κεφαλὴ, εἶτα ἔν τοῖς βουβῶσι πόδες, καὶ μετὰ 

ταῦτ ἀναφαίνεται τὸ αἰδοῖον καὶ ἀνατέλλει τὸ βρέφος 
χαὶ δείκνυσιν εἴτε ὔίῤῥεν ἐστὶν εἴτε ϑῆλυ. φησὶ δ᾽ ὅτι εἶ 
βούλει τὸ τοιοῦτον δημιούργημα διὰ παραδείγματος εἶ- 
ϑέναι, ἐπειδὴ πολλά εἰσι τὰ παραδείγματα, λαβὼν κύστιν 
βοείαν ἔμβαλον ὃ ὃν αὐτῇ. διάφορα “ψηγμάτια. χρυσοῦ, χὰλ- 

κοῦ, μολίβδου" εἶτα μέξον τούτοις θλίγον χρῶμα καὶ ὕδωρ" 
εἶτα, ἀναϑόλωσον, ἀναχέρασον,' σύγχυσον. καὶ δρᾷς πῶς 
τὸ ὅμοιον εἰς τὸ ὅμοιον ἔρχεται. τοίνυν εἰ ταῦτα οὕτως 
ἔξω γίνονται, πόσῳ μᾶλλον ἔσω, ἔνγϑα καὶ δύναμις διοι- 

᾿χοῦσα καὶ ὕλη ἐπιτηδεία; ; 

Ὁκόταν δὲ. γένηται σὰρξ, τότε χαὶ οὗ ὑμένες. -- 
2 “ σῶν ώ , - ξ “- 

ἽΙστέον τοίνυν ὅτε τρεῖς δόξαι γεγόνασιν εἴτε ἅμα τοῦ 
Ξ - , 

κυομένου τὰ μόρια εἶτε οὐχ ἅμα γίνονται. καὶ οἵ μέν 

1) ὁμύχρωον ἴω - : : 



ἷ 

ὃ Φιὶ 
πο σὴ ἌΣ Ὁ ΕΣ 3). τς , Ἷ ἘΣ ὩΣ; 

φασιν, ὅτι οὐχ ἅμα ἄρχεται ἢ φυσις δημιουργεῖν, οὔτε 
ἅμα περαιοῖ. τὰ μόρια. ἑτέρα δόξα ἐστὶν. ἢ λέγουσα οὖχ 
ἅμα ἄρξασϑαι δημιουργεῖν Τὴ» φύσιν τὰ μόρια, ὅμα. 

ε)..: πληροῖ αὐτά. αὕτη πρὸς ταύτας οὐχ εὐτύχησεν, τρίτη. ᾿ 

δόξα ἐστὶν ἡ λέγουσα ἅμα μὲν᾽ ἄρξασϑαι πλάττειν τὰ ειό- 
ρία, μὴ ἅμα δὲ πληροῦν ταῦτα. καὶ οἱ μὲν λέγοντες μὴ ἅμα ᾿ 
» ς Ω, ν ’ , ) , ᾿ , ἐν 
ἀῤξασϑαι τὴν φυσιν μητϑ ὅμὰ περαίνειν, κε χρήνται τούτῳ τῷ 

λεξειδίῳ, φαδκοντες ὃτι ἰδοὺ καὶ ὁ Ἱπποκράτης δοξάζειν 

μὴ ἅμα ̓ γίνεσϑαι τὰ μόρια. φησὲ γὰρ ὅτι πρῶτον χίνεται : 
σάρξ. , χαὶ ἐπερείδονται τῇ ἀξιοπιστίᾳ τοῦ, ἀνδρός; φαμὲν. 
δὲ ἡμεῖς. ὅτε οὐ κυρίως αὕτη ἐστὶ σάρξ’ πᾶσα γὰρ σὰρξ, 

ὁμοιομερής ἔστιν, αὕτη δὲ ἀνομοίομερ ἧς ὑπάρχει" ἔχει. 
γὰρ γεῦρα; φλέβας, ὀστᾶ. δεύτερον χαὶ ὑμεῖς ὁμολογεῖτε, 
ὅτι οὐδέποτε ἀπὸ σαρχὸς γίνεται ἄρϑρον. γυνὴ δὲ ἀπὸ 
ταύτης ἐστὶ τὰ ἄρϑρα᾽ ὡς γάρ “φῆσιν αὐτὸς, διαρϑροῦται, 
οὕτως ἡμεῖς ἀνατρέπομεν αὐτήν. οἵ μέντοι δοξάζοντες 
ὅμα ἄρχεσθαι τὴν φύσιν ποιεῖν τὰ μόρια, φασὶν. ὅτι εἴ 
ἔστι διαπλαστικὴ δύναμις ἐν ὅλῳ τῷ σώματι καὶ ὕλη ὁ 
ἐπιτηδεία καὶ ὄργανον ἐπιτήδειον, διὰ τί μὴ ἅμα πάντων 

΄. ἄρχεται ἧ δύναμις; ὅστις ἐστὲ "λόγος ἀποκληρωτιχὸς ἢ ἐνῷ 

τοῦ μὲν ἄρξηται, τοῦ δὲ μὴ ἄρξηται. καὲ εἰς μὲν τοῦτο. 

τὸ’ ἐπιχείρημα οὐδὲν ὄχουσιν ἀντειτεεῖν οἱ μὴ ἅμα λέγον: 
στὲς τὴν φύσιν δημιουργεῖν τὰ μόρια. φασὶ δὲ εἰς τὸ τέ- 
λος ὅτι κἂν γὰρ ἅμα ἄρχηται, ἀλλ οὖν οὐχ ἅμα περα- 

τοὶ, ἀλλ εἶπτερ ἐν τῷ αὐτῷ λέβητι βάλλεις διάφορα χρέη, 
ὀρνίϑειον,. χοίρειον καὶ Σ Σ χαὶ μὴ ἅμα ἑψηϑῶσιν, ἀλλὰ 
᾿φυχὸν τὰ μὲν ἅπαλώ ὠτερα πρῶτα, τὰ δὲ σκληρότερα ὥστεο- 

90}, οὕτω καὶ ἥ φύσις οὐχ ἅμα περατοῖ τὰ μόρια; ἀλλὰ 

τυχὸν τὰ μὲν ἁπαλώτερα πρῶτα, τὰ δὲ σχληρότερα.. ἐ 

ὕστερα. οὐχ οἶδα δὲ ποῖα πρῶτα καὲ ποῖα ὕστερα. οὐ ’ 

γὰρ τὸν σχοπτὸν τῆς φύσεως ἐπίσταμαι. φαμὲν δὲ ὅτι, 
ταύτης τῆς δόξης καὶ - ἡμεῖς καϑεστήχαμεν. ὁμολογοῦμεν 
γὰρ ἅμα αὐτὴν ἄρξασϑαι,᾽ οὐχ ἅμα δὲ περατοῦν. ἀλλ 

εἴπερ εἰρήκατε τὸ “παράδειγμα, ὃτι ἦ ̓ϑερμασία ἄρχεταν 

ἕψειν τὰ ἐν τῷ λέβητι “θέη, οὐχ ἅμα δὲ πάντα ὅψει, 

1) ἔοει. οἵ. δὲ. 
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ο νε΄.» 2) ΞΕ οἱ ον ψ. τῷ ς-1. ΞΕ Σ 
οὕτω καὶ ἡ φύσις ἄρχεται μὲν ἅμα, οὐχ ἅμα δὲ πληροῖ, 

ὡς καὶ τὸ παράδειγμα δηλοῖ. ἐτξιχος 

Καὶ χρηστὸν εἴη. '- 

Ὅτι τὸ ,χρηστὸν. αἷμα ἐξαναλίσκεται.- -εἷς τὸ χορίον" εἰ, 
“δὲ μὴ χρηστὸν, τότε οὐκ εἰς τὸ χορίον, ἀλλ᾽ εἰς “τοὺς ἂλ- 

λους Ὡς ἀἰλαλτρειδῖςν χαὶ ᾿ἀμφειόν, 

γ:] δὲ σὰρξ αὐξανομένη. ὑπὸ πνεύματος ἀρϑροῦται. τ' 

Ἰδοὺ ἐνταῦϑά. 'φῆσιν. ὅτε ἀπὸ τῆς “σαρκὸς. ὙΠ ΤΩΣ γί- 

ψονταν τὰ , ἄρϑρα. : τρς ἘΞ’ 

Καὶ ὅσα ἀπὸ πυκνῶν ἘΣ) ΞΟ, ̓ πυκνά “ἐῦτι; παὲ ὅσα ἀπὸ 
ὑγρῶν, ὑγρᾶ. --- - : ὉΤῈ 

᾿ ΡΥ ““πορίαν ἐνταῦϑα τίϑησι. πρὸ δὲ τῆς ἀπορίας, προη- 
γησάσϑω. "λῆμμα. τοιόνδε. τὸ «παϑόλου οὖν εἶσι δυνάμεις, 

ἥνα. μὴ ἐναντία “ἐνεργείᾳ, ἐστὶν, οἷον τὸ καϑόλου δυνάμει 
θερμὸν, ἐνεργείᾳ ἡψμυχρόν. ἐστι, καὶ τὸ. παϑόλου δυνάμει 
ψυχρὸν, ἐνεργείᾳ ϑερμόν ἐστι." πῶς γὰρ. ἂν- τὰ στοιχεῖα᾽ 
μετέβαλλον εἰς ἄλληλα. «δὲ μὴ δ᾽ ἐστι’ τὸ ὀναντίον᾽ ̓ δυνάμει 
αὐτὸ. ἔχουσι; τοῦτο τὸ λῆμμα... “λοιπὸν τ ἀπορία. εἰσέρ- 
χεται, ὅτι εἰ αὐτὸ τὸ αἷμα τρέφειν τὴν σάρκα. Ζαὶ τὸ 
ὀστοῦν, καὶ εἰ τροφὴ τὸ. αἷμα »ετὸ τρέφον. τὴν σάρκα δυ- 
γάμει ψυχρόν ἐστι; πάλιν “τὸ αἷμα τὸ τρέφον τὸ ὀστοῦν 
ἐνεργείᾳ «ψυχρόν ἔστε, διότι. πᾶν ὀστοῦν ψυχρόν ἐστι, 

δυνάμει δὲ ϑερμόν,, εἶ δὲ ταῦτα οὕτω, τὸ “αὐτὸ πρᾶγμα 
ἕξει τὰ ἐναντία, καὶ δὑρεϑήσεται δυνάμει. ϑερμὸν καῤ 

δυνάμει ψυχρὸν, χαὶ δνεργείᾳ, “ϑερμὸν καὲ -ἐνεργείῳ 

ψυχρόν. λύομεν. δὲ ἡμεῖς λέγοντες, ὅτι: τὸ αἷμα. ἤτον 

πᾷσα τροφὴ ἀνομοιομερὴς ὑπάρχει... εἶ; δὲ ἀνομοιομερής. 
ἔστι, τί ἄτοπον τὸ μὲν ἕν μέρος αὐτοῦ εἶναι ϑερμὸν, τὸ 
δὲ ἕτερον ψυχρόν:. εἶ γὰρ ὁμοιομερὲς ὑπῆρχεν» εἶχον. "ἂν 
χῶραν ἡμῶν ἡ ἀπορία. δεύτερον δ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ἔφ ἕχάστου 
σιράγματος ἐῤδωται ὃ λόγος. οὐδὲ γὰρ ἐῤῥδωται ἐπὶ τῶν 
μέσων ποιοτήτων. τὸ γὰρ φαιὸν οὔτε δυνάμει, ἐστὶ “λευ: 
κὸν οὔτε μέλαν, ἐπεὶ οὐδὲν τούτων ἐστὶν ἐνεργείᾳ. “πάλεν 
τὸ εὔχρατον οὔτε θερμόν ἔστιν οὔτα. ψυχρὸν, οὐδὲ τού- 

(ΤΠ. - 16 
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τῶν τί ἔστιν ἧ ἐνέργεια; αὐτοῦ. ὑῦσιρο: λυτέον τὴν, ἀπο: 

“ρίαν ταύτην. : : : 

Καὶ ἣ τε πεσαλῃ γίνεται ἀφεστηκχυῖα ἀπὸ τῶν ὦμων, --. 

᾿Πάλιν οἵ δοξάζοντες Μὴ ἅμα εἶναι τοῦ πυουμένου τὰ 

“μόρια, ᾿χιϑέασι καὶ τὴν ̓ δῆσιν ᾿ζαυτην φάσκοντες, ὅτι 

ἰδοὺ ὅ Ἱπποκράτης πρῶτον ἵησι γίνεσϑαι τὴν χεφαλὴν, 

ε19 οὕτως τοὺς. ὥμους. φαμὲν δὲ ἡμεῖς ὅτι τάξις ἐστὶν 

αὕτη διδασκαλικὴ,, οὐ μέντοι φυσική. ἰδοὺ γάρ φῆσιν 

δὐτὸς παρακατεὼν." Ὅτι γίνονται τὰ σχέλη,. εἰϑ;. οὕτως͵ 

σὰ νεῦρα ὅπερ ἄτοπον, ὥστε διδασχαλίας χάριν ἐποίησε 

πὸ τοιοῦτον. 

Καὶ δὴ καὶ τοῖσιν ἄνω τὴν πνοὴν ποιέεται τῷ. τε στό- 
ματι καὶ τῇ ὀρ. -- 

ἡὐδὸ ἀποφάσεις ἐνταῦϑά φησι» ἕ Ἱπποκράτης, μίαν 
ψιὲν ὅτι Τ7) δὶ ἀναπτεῖ τὸ βρέφος ἔσω ὑπάρχον, ἑτέραν 

δὲ ὅτι τῷ στόματι τρέφεται, ὅπερ. ἄτοπον. πρὸς μὲν 

γὰρ τὸ πρῶτόν, Φαμεν εἰ τῇ ῥινὶ ἀγαπρεῖ, ἐπεὶ ὑγρασία 
πλεογάζει ἀεὶ περὶ τοῦτο, ἔδὲι ΤΊ τῇ εἰσπνοῇ ἕλκουσα 

ταύτην πνιγμὸν. ἀπεργάξεσϑαι" πρὸς δὲ τὸ δεύτερόν φὰ- 

εν; τι εἰ ἀπὸ «τοῦ᾽ στόματος τρέφεται, ἔδει τὴν φλέβα. 
ἐκείγην. χαὶ Τὴ» ἀρτηρίαν τὰς εἰς τὸν ὀμφαλὸν εἰσβαλ- 

λούσας ἀπομαραίνεσϑαι" γυνὶ δὲ οὐκ ἀπομαραίνονται.- ἐν. 

, δὲ τις φαίη δὲι καὶ ἀπομαραϊνονταὶ, ᾿ξδει τὴν ὑγρότητα 
ἐκείνην τὴν διὰ τούτων φερομένην εἰς 'τζροφὴν τοῦ βοὲ- 

φουξ' ὃν τῇ μήτρᾳ εἰσβάλλεσϑαι, καὶ εἰσβαλλομένην πλεο- 

ψδζεὶν χαὶ ᾿σήψιν ποιεῖν, ἥτις, ἔμελλε, χαλεπὰ συμπτώς- 

Ἑμᾶσα ἡοιεῖν τῷ" βρέφει ἢ ἢ. καὶ αὐτῇ τῇ γυναικί. νυνὲ δὲ 
οὐδὲν, τούτων Ὁ υὐτιο γινόμενον. ᾿ 

Καὶ. εἷς, τὸν ἐὐσθαρόν δδὸς γίνεται. --- 

“ Πὶς γὰρ τρέφεται. ἀπὸ τοῦ στόματος, δηλονότι. καὶ Ἴ 
κόπρος δὲ ἕδρας ἐρχόναίς: κύσσαρον γὰρ νῦν “λέγει τὴν ε 

1) Ἐοτί. τὴν εἰσπνοὴν ξζξουσαν: 
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ἕδραν ποιητι"ῶς ᾿ἀντὲ τοῦ κύντερον, σταρὰ τὸ ὅσχατον 

εἰναϊ τοῦτο᾽ Ζὸ τα φημὲ τ τὴν ἀρχῇ»: 

᾿ πρᾶξις τβοόμη, 

Ταῦτα δὲ μοι εἷς. τοῦτο εἴρηται". -χαὶ. γέγονεν ἤδη. ποι- 

᾿δίον. ἜΤ : 

᾿ ᾿Πολλάκις λῥλειάξαι ἡμῖν ὅτι σχοπίός ἔστι τῷ “Ππ0: 

πρᾶτον περὶ. διαφόρων “καϊρῶν. διαλαβεῖν, ἐν οἷς γίνεται 
ὴ 7ονὴ; ἤ ϑρέψιςν" ἧ κίνησις; Ἢ ἀπότέξις. καὶ ἤδη᾽ μὲν 
τὸν ἕνα χαιρὸν ἐπεράτωσεν, ἐν ᾧ. ἐδημιούργησὲ τὸ βρέ- 
φος. νῦν δὲ βούλεταϊ σημειώσασϑαϊ, ἐν ποίῳ χαιρῷ ἔτε- 
λδίωσεν ἡ διατίλαττουσα τὸ βρέφος, διατελαστικὴ δύναμις, 

χα φησῖν, ὅτι" μὲν ἔπὶ, ἀῤῥένων. ἄχρι τριάχοντα, ἡμερῶν. 
τελειοῦται τὸ βρέφος, ἐπὲ δὲ θηλειῶν ὁ ἄχοι τεσσαράκοντα. 
καὶ πόϑεν δῆλον; φησὶν ὅτι ἐκ τῆς: λοχείας. ̓ καϑάρσεως. 
2 δέ ἔστι λοχεία πάϑαρσις» ἥ “μετὰ, τὴν ἀπότεξιν. φορὰ 

τῶν» “χαταμηνίων. 'καὶ ἔκ τούτου ̓ ἐστὶ ᾿στοχάζεσϑαι ὃ ὅτι χαὶ 
τὸ ἄῤῥεν. βρέφος, ἐν τριάκοντα: ἡμέραις τελειοῦται, ὥσπερ᾽ 
φέρονται καὶ τὰ καταμήνια ἐν ταύταις, οὕτω κχαὶ τὸ 
.ϑῆλυ ἐν τεσσαρύκοντα ὥσστερ καὶ ἤ λοχεία κάϑαρσις ἐν 

- ταύταις κατέρχεται. καὶ ζητοῦσι, διὰ τί μὴ ἀϑρόως, 
ὥσπερ. ἐπὲ τοῦ--βρέφους.᾽ οὕτως ἐποίησεν ἢ φύσι ἕατε- 
γεχϑῆναι τὰ καταμήνια, καί φασιν, δτι «εἰ ἀϑρόως ἐφέ-. 

θοντο, ξπειδὴ συμπάσῃ. κενώσεδι. περιττωματικῇ κενοῦται, 
ὅ ζωτικὸς τόνος, ἔμελλεν ἂν ἧ -γυμὴ;».--τοῦ, ζωτικοῦ τόνου 
διαφορηϑέντος, ἢ ἀτονίαν τινὰ ὑπομεῖναι ἢ ἢ λειποϑυμίαν, 
καὶ δέος ἦν μὴ ἀποϑάγοι ἢ γονή. οὕτω μὲν Ἱπποκράτης. 
σῃμειοῦζαι τὴν τελείαν διάπλασιν τοῦ ϑήλεος͵ καὶ. ἄῤῥε- 
γος. ὃ μέντοι Ταληνὸς σημειοῦται. ταῦτα. ἐχ τῶν ᾿ἀμβλυ- 

ὁμῶν καὶ ἐλτρωμάτων, λέγων. ὅτε, εἰ ἐπὶ τριάκοντα ἡμιέ- 
θαις ἐχτρώσῃ, ἢ γυνὴ, ὁρῶμεν ὅτι ἄῤῥεν, εἶ δὲ ἂν τεσσα- 
φάκοντα, θῆλυ" εἶ δ᾽ ὃν εἴκοσιν, ὁρῶμεν ὅτὲ ἀδιάπλα- 

στόν ἔστι τὸ βρέφος" εἰ δὲ “περαιτέρω. τῶν τριάκοντα 
ἡμερῶν ἀμβλώσει ἧ γυνὴ, τότ ἐστὲ ϑεάσασθαι, εἰ μὲν 
ἄῤδεν εἴη τέλειον ἔχον τὸ εἶδος, εἰ, δὲ ϑῆλυ, ἀτελές" εἰ 
δὲ περαιτέρω τῶν τεσσαράκοντα, τότε κἂν ϑήῆλυ κἂν ἀῥ- 

15: 
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εν εἴη, πάντως ἔχει. τὸ αἰδοῖον τέλειον. καὶ ταῦτα. “μὲν 
περὶ τούτων. δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι ἀνειπεττονϑότως ἔχουσι 

τὰ καταμήνια εἰς τὴν τροφὴν σοῦ βρέφους" ἢ μὲν “γὰρ, 
τροφὴ τοῦ βρέφους καταρχὰς μὲν ὀλίγη ἔρχεται Οϊονεὶ 
σταλαγμὸς, εἶτα πλημμύρα, εἶτα πάλιν ὕστερον πλεονά- 

ζέι, ἐπὶ δὲ Τῆς, λοχείας καϑάρσεως τοὐναντίον, καταρχὰς 
μὲν. πολὺ ἔρχεται τὸ καταμήνιον, ὅσον δὲ προκόπτει; 
κατὰ μέρος ὀλίγον πάνυ. ἀποροῦσι δέ τινες διὰ τί ἡ 

ἀρρία κάϑαρσις.᾿ ἐπὲ. μὲν ἀῤῥένων. ἄχρι τριάκοντα. 
μερῶν φαΐψεται., . ἐπὶ “δὲ ϑηλειῶν ἄχρι τεσσαράκοντα. 

ΤΣ "λέγομεν. δύο λύσεις, μίαν μὲν τι κἂν. ἕτερον ἀριϑμὸν 
ὡρίσαμεν ἂν, τὸ αὐτὸ εἴχετε ἡμῖν ἀπορῆσαι. καὶ τοῦτο 
ἐπὶ ἄπειρον ἔμελλεν εἶναι" δευξέρρα. δὲ; ἀεὶ τὰ παρὰ 
φύσιν ἕπονται τοῖς κατὰ. φύσιν. ὡς ἐπίπαν οὖν τὰ κατά-᾿ 
μήνια περιττώματα ὄντα παρὰ φύσιν ὑπάρχουσιν. ταῦτα 
οὖν τῇ;; λατὰ φύσιν, δημμουργίᾳ. ἕπονται. τοῦ βρέφους, χαὶ 
ὥσπερ. τὸ. ἄδδεν τελειοῦται. διὰ τριάκοντα ἡμερῶν, οὕτω 
καὶ ἡ λοχεία κάϑαρσις. ἑπομένη. κενοῦται. διὰ τριάκοντα. ͵ 
ἐπὶ. τῶν ἀῤῥένων" “καὶ τὥσπερ πάλιν: τὸ ϑῆλυ διὰ, τεσοίας 
φάκοντα.» οὕτω καὶ ἧ. Φοχεία ὉΠ τεσσαράκοντα, ἐν οἷς. 

7 Ἢ ϑεωρίας, 

Ἡζην ἤδη τυσιδῖον.. -- 

ΤΙ φησιν Ἱπποκράτης: παιδίον ἐγένετο; οὐ» ἐλέγετο, 
ἡμῖν ὅτι ὅταν τὸ τέλειον εἶδος ἀπολάβῃ καὶ ἀποτεχϑῇ» 

λέγεται παιδίον; τί οὖν φαμεν; λέγομεν. ὁ ὅτι ἀρ 2:.,.,...- 
᾿Ἐδ6᾽ γῦν τὸ βρέφος: παιδίον. χαλϑῖ: : 

Καὶ τὸ μὲν ϑῆλυ ἐν. τεσσαράκοντα ἡμέρῆσι, --- 

δε ᾿Εἰώϑασι ζητεῖν ἐνταῦϑα, διὰ τί τὸ μὲν ἄῤῥεν. ἐν τριά- 
κοντὰ ̓ ελειοῦται ἡ ἡμέραις, τὸ δὲ ϑῆλυ ἐν τεσσαράκοντα, καί 

εἰσι πιϑαναὶ λύσεις. καὲ φυσικαὶ χαὶ ὀριϑμησικαί, τὰς 

γὰρ ἀληθεῖς λύσεις. οὐδεὶ -ς ἐπίσταται, εἰ μὴ ὅ δημιουργὸς, 

μόνος. εἰσὶν οὖν αἱ φυσικαὶ. αὗται,. ὅτι τὸ ἄῤῥεν: ἐν τοῖς, 

δε. Ξιοῖς μέρεσι δημιουργεῖται, τὸ δὲ ϑη}υ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. 

τὸ γὰρ δεξιὰ ϑερμότερά, εἶσι φύσει; τὰ δὲ ϑερμότερα ὅτοί- 

μως διαπλάττουσε καὶ ὃτι ἐχ ϑερμοτέρου. καὶ δριμυτέρου 
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σπέρματός ἔστε τὸ ἄῤῥεν,. τὸ δὲ ϑῆλυ ὡς ἐξ ὑ ὑγροτέρου 

σπέρματος ὑπάρχον. καὶ ἔν τῷ; ἀριστερῷ κόλττῳ: Ψυχροτέ- 
θῳ ὄντι καὶ ὑγροτέρῳ. διά τοῦ σοῦνο ἐν πλείονα τελειοῦ-. 
ται χρόνῳ. αὕτον μὲν αἵ φυσικαΐ. αἵ δὲ ἀριϑμητεκαὶ αὖ- 
αι. προηγείσϑωσαν. δὲ. τῆς λυσεῶς, δύο λήμματα, ὧν τὸ 
πρῶτόν ἐστι" πάντες οὗ ἀριϑμητικοὶ ὡμολόγησαν τὴν μο- 

- γάδα μὴ εἶναε ἀριϑμόν" πᾶς" γὰρ' ἀριϑμὸς ἔχ μονάδων 
σύγκειται. πῶς οὖν; δυνατὸν. αὐτὴν εἶνον ἀρεϑμόν; διότε 

᾿πᾶς ἀριϑμὸς ἢ ἢ περιττὸς ἔστιν ἢ ἄρτιος. χαΐ. 11. ἄρτιος: 
δύναται , εἶναι; ἧ δὲ ὁυὰς μόνῃ ἀρτία ἐσεῖν, οὐ μέντοι δύ- 

γαται εἶναι καὶ περιττή. ἔστε μὲν. οὖν ἀρχὴ τῶν περιττῶν 
. τὰ “τρία, τῶν δὲ ἀρτίων. τὰ τέσσαρα. πρέπει δὲ τὰ πε- 
θιττὰ τῷ: ἄῤῥενι, ὡς 1) ἀτμήτῳ ἔχοντε τῷ αἰδοίῳ. καὶ ὃ 
περιττὸς γὰρ ἄτμητος, 2) τὸ δὲ θῆλυ ὃ ἄφτιος, ὡς τὸ- 
τμημένον ἔχοντε τὸ αἰδοῖον. ταῦτα γὰρ οὖν συντιϑέμενα : 

μετὰ τὸν τέλειον ἀριϑμὸν τὸν δέκα -- οὗτος γὰρ τέλειός 
ἐστιν ἀριϑμιὸς, διὸ καὶ δεκὰς δἱονεὶ δεχὸς ὅ ὑπάρχει" πάντας 

γὰρ. τοὺς ἀριϑμοὺς ἐδέξατο. συντιϑέμενα γὰρ τὰ τρία. 

μετὰ τοῦ δέκα, τριάκοντα ποιοῦσι τὰ δὲ τέσσαρα συντι- 
ϑέμενᾶα, τὰ τεὐσσαράκοντα͵ ἀποτελοῦσι. καὶ διὰ τοῦτο τὸ 
μὲν θῆλυ ἐν τεσσαράκοντα, τελειοῦται, τὸ δὲ ἄῤῥεν ἐν τρι- 

ἄκοντα. αὗται μὲν. οὖν αἵ πιϑαναὶ͵ λύσεις. οὔ πάντως δὲ. 
ἐν τοιούτῴ. ̓ καιρῷ “τελειοῦταν ταῦτα, ἄλλ ἔστιν ὅτε καὶ 
πρωϊαίτερον τῶν τριάχοντα τελειοῦται τὸ ἄῤῥεν, ὡσαύ- 
τῶς καὶ τὸ. ϑῆλυ. περαιτέρω Τῶν τεσσαράκοντα. ἀλλὰ τὸ 
ἐπίπαν ἠβουλήϑη. ὃ Το α σης εἰπεῖν. : 

Καὶ γὰρ καὶ ἢ- χάϑαρσις, γίνεται. 2: ρυνώξῖν. -- 

“Ἱπόδειξιο, ἡ ἀπὸ τῆς λοχείαρ, γινομένη κάϑαρσις διὰ 
τὸ τὸ μὲν ἄῤῥεν ἐν τριάκοντα, τὸ δὲ ϑῆλυ ἐν τερσίρ ἄς: 
κοντα. τελειοῦσϑαι. : 

Ἰπάλιστα δὲ πονέονται αἵ. γυνοῖκες ἐν τῷ. τόχῳ. --- 

Φησὶν ὃσε αἵ: γυναῖκες. ἐν τῷ τόκῳ μᾶλλον ἴσχουσιν. αἱ 
πρωτοτόκοι. τοὺς πόνους ἤπερ. αἵ πολλάκις ἀέφοκῦται, ὅτε 

1) Βοτιί. ἔτμητον --- τὸ αἴδοῖον. 9) Ἐοτὶ. τᾷ δὲ ϑύλει, 
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ἐπὶ μὲν τούτων ἀνευρυσμένοι εἰσὶν οἱ πόροι τῆς μήτρας, 

ἐπὶ δὲ τούτων στενοὶ ὑπάρχουσι “καὶ. διὰ τοῦτο μᾶλλον. 
τὴν ὀθύνηνι εἰσφέρουσι. 

“Πρᾶξις ὀγδόη. 

᾿ἀρχὴ δὲ γίνεται τοιαύτη ἐν τῇσι γυναιξίν. --- 

Ἐπειδὴ ἀνωτέρω ἐσημειώσατο τὸν καιρὸν ἐν ᾧ τεῖει- 
οὗται τὸ εἶδος τοῦ βρέφους, εἰπτὼν ὅτι ἀντιπεπονθότως 
ἔχουσι τὰ καταμήνια εἰς τὴν τροφὴν τοῦ βρέφους, νῦν 
βούλεται ζητῆσαι τὴν αἰτίαν δὲ ἣν ἀντιπεπονϑότως ἔχου- 
σιν εἰς τὴν τροφὴν τοῦ βρέφους αἵ λοχείαν; καὶ αἱ χα- 
ϑάρσειις καί φησιν, ἐπὰν συλλάβῃ ἡ γυνὴ, τότε ὀλίγον 

ἔρχεται αἷμα εἰς τὴν τροφὴν τοῦ βρέφους, τὸ δὲ ἄλλο τὸ 
περιττὸν συναϑροίξεται ἐν ταῖς φλεψὶν ἤτοι ταῖς μητρῷ-. 
αις ἢ ἐν τῷ παντὶ σώματι, ὅπερ, ὀφείλει χενωθῆναι ἐν. 
ἔγννέα μησίν. εἶτα ὅταν τίκτηται τὸ βρέφος, βρασμὸς γί- 

γεται ἐν τῷ παντὶ σώματι καὶ σάλος καὶ κίνησις, καὶ διὰ 
φοῦτο ἀϑρόως καταφέρεται ἀπὸ τῆς μήτρας τὸ ἔμβρυον, 
ἧ δὲ ὕλη ἧ οὖσα ὃν ταῖς φλεψὶ ταράσσεται, εἶτα πινεῖται., 
ἀπὸ δὲ τῆς κινήσεως γψίχτεται ϑερμοσία , ἥτις χύσιν ποι- 
ξῖται τῆς ὕλης. αὕτη ἐρχομένη περὶ τὴν μήτραν, εὑρίσκει:. 
τοὺς πόρους ἀνεῴγμένους, καὶ τὸν αὐχένα τῆς μήτρας καὶ 
χωρεῖ ἔξω καὶ διὰ τοῦτο ἀϑρόως κατέρχεται ἐν ταῖς ἀρ- 
χαῖς. ὕστερον δὲ ὅταν λήγῃ τὸ αἷμα. καὶ οὗ ἡτόνοι ἄρχων-. 
ταν συμβαίνειν καὶ τὰ στόμια καὶ αἱ κοτυληδόνες χλεί- 

, ὌΡτΒΟ, τότε γατ' ὀλίγον πρόεισι τὸ αἷμα, ἐοικὸς πλύματι, 
ἱερείου ὑξοσφαγοῦς: οἵ γὰρ τοῖς ϑείοις εἰσφέροντες ἱερεῖον 
τὸ εὐτραφὲς “ζαὶ πιότερο» εἰσφέρουσιν ὅπερ κ καϑαρὸν ἔχει 
τὸ αἷμα. οὕτω μὲν ὕστερον τὸ καταμήνιόν ἔστι, καταρχὰδ 
δὲ ἰχωροειδῶς φέρεται, ἐπειδὴ οἵ ὑμένες ἐχεῖνοι ὃ 78 

ἀλλαντοειδὴς καὶ ὃ ἀμνειὸς περιέχοντες ἐν αὐτοῖς τὰ πε’ 

ριστώματα σχίζονται. οὐκ ἂν γὰρ ἄλλως τὸ ξμβοῦον χα- 

τέρχεται, τούτων μὴ διαῤῥηγνυμένων, οὗτοι οὖν οἵ ὑμένες, 
συμπλεκόμενοι μετὰ τῶν καταμηνίων, ἰχωροειδῶς ποιοῦ- 

σιν. αὐτὰ ἐκχριϑῆναι. οὕτω διαλαβὼν περὶ τῶν χαταμῆτ 

νίων καὶ 1 αληνός φησι τὸ σημεῖον τὸ ἀπὰ τῶν ἀμβλυ- 
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δμῶν, διδοὺς ἡμῖν γνῶσιν πότε τὸ ἀῤδεν᾽ ποὶ πότε τὸ ,ϑῆλν. 
᾿χελειοῦται. ἐνταῦϑα τέρμα τῆς. νῦν. πε αν ΩΣ ἰόν θα 

“Ὥσπερ ὕδατι ἐπὶ “τραπέζης. - ἐς: τ  : τοὺ τὸ 

Εἰ δὲς εἰς ὕδωρ, ἐμβάλλεις ἔλαιον ἐν τραπέζῃ τινὶ, καὶ 
κινήσεις τὸ ὕδωρ τῷ δακτύλῳ ἢ αὐτομάτως ἀρ) ἢν δρῷς 

πῶς τὸ ὕδωρ λεπτομερὲρ ὃν ἕλκει τὸ ἔλαιον ὡς παχυμε- 

θέστερον. οὕτως ὔν φησι καὶ τὰ λεπτομερῦ. περιττώματα 

ἐρττσς τὰ παχέα ἀπὸ τῆς μήτρας. - δ 

Ἤν τι ἢ γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα νόσημα. ἔχη, μη συγγενὲς 
᾿ Τῇ λοχείᾳ. Ξπ 

Φησὶν ὅτι εἰ μὴ κατὰ τὸν τρόπον, ὃν εἶπον, χωροῦσε 
τὰ κἀταμήνια χαὶ ἔχε γόσημα ἢ γυνὴ, ἀπόλλυται.ς εἰ δὲ 

- δό νόσημα μὴ συγγενὲς εἴ) τῇ πυοφορούσῃ, ἔστε γὰρ νό- 
σημα. τ, κυοφορούσῃ. σύνηϑες, ἀτονία δυνάμεως, λειποϑυ- 

μία καὶ, ἢ λεγομένη. χίτξα.. 

Πολλαὶ δὲ. γυνοῖνος διφϑειραν. ἐνὸν τ: Ἔ 
τς ἘΕΘΎΡ- 

Ἐντεῦϑεν. ἀπόϑειξις. ἀπὸ τῶν ἐκτρωμάτων πο ἐμ: 

βλυσμῶν».. πὸ 

Καὶ λόγῳ καὶ ̓ ἀνάγκῃ νυ ἐοῦσα. 

Εἰπὼν δύο ἀποδείξεις. πότε. λέν τὸ βρέφος, χαὲ 
τῆς λοχείας. καϑάρσεως, παὲ. ἀπὸ τῶν ἀμβλυσμῶν, τὴν μὲν 
ἀπόδειξιν τῶν καταμηνίων λόγον καλεῖ" λογικὴ γάρ ἐστι 
τὴν δὲ ἀπὸ τῶν. ἐκτρωμάτων ἀνάγκην φησὶν, ὡς ἂν ἀπα- 
φαβάτου οὔσης αὐτῆς. καὶ διὰ πείρας" τῇ δὲ πείρᾳ τίς 
ϑύναται ἀντειπεῖν; 

" Τερᾶξις. ἐνν ἀτή.-: 

᾿Ανοβήσομαι δὲ αὖϑιο ὅϑεν ἀπέλειπον. --- 

Ἐποίησεν ὅ Ἱπποκράτης τ τῷ λόγῳ παίδίον, ἐπέϑηκεν 

αὐτῷ κεφαλὴν; χεῖρας, σκέλη. λέγει δὲ καὶ περὲ τρόπου 
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εῶν ἐννέα περιόδων , οἱονεὶ ἂν τῇ πρώτῃ περιόδῳ. "τὸ, 
σπέρμα ὑμενοῦται καὶ διατυποῦται, ἐν τῇ δευτέρᾳ ὃ ὅτε 
σαρκοῦται » ὃν τῇ τρίτῃ εἰδοποιεῖται., ἐν τῇ τετάρτῃ δια- 
κρίνονται τὰ μεγάλα εὐρια ἀπὸ τῶν μικρῶν," οἷον ὃ βρα- 
χίων τυχὸν ἀπὸ 1). - μασχάλης χαὶ πλευρᾶς. ἐν τ 

πέμπτῃ τὰ μιαρὰ ἮῊΣ: ἀπὶ ἀλλήλων χωρίζονται οἷον οἱ 
δάκτυλοι, ἐν τῇ ἕκτῃ κινεῖται, ἐν Ὥς ἑβδόμῃ αὔξεται, τρέ- 

φέται, ἐν τῇ ὀγδόῃ ἐπιτήδειον γίνεται εἰς τὸ γεννηθῆναι, 
ἐν Τῇ ἐννάτῃ τίχτεται. τέ οὖν λείπει τῇ προχειμένῃ πραγ- 

ματείᾳ, εἰ μὴ τὸ ἀποπερατῶσαι αὐτήν; ἀλλὰ λέγομεν 
ὅτι ἔτι περὶ τῶν μορίων βούλεται διαλεχϑῆναι, οὐχ ἵνα 

ἕτερα δημιουργήσῃ, ἀλλ ἵνα τῶν ἀποτελεσϑέντων εἴπῃ. 
᾿ φὰς χοιλότητας καὶ πόρους καὶ οἱονεὶ κλάδους τινὰς καὶ 
ἀποσχίδας. διὸ ζητεῖ. τῶν ὀστῶν τὰς κοιλότητας καί φη- 
σιν, ὅτι. αἴτιον. τὸ μαλακὸν τῶν ὀστῶν. εἰσέρχεται ἐν. αὖ- 
τοῖς πνεῦμα ὅπερ ποιεῖ τὴν κοιλότητα αὐτῶν, ὅπως εἰς 
ταύτην εἰσέλϑοι τὸ πιότατον τοῦ αἵματος, τουτέστιν. ὃ, 
μυελός. οὐχ ὁμοίως δὲ ἐν πᾶσι τοῖς ὀστέοις ἐποίησε. κοι- 
λότητας, ἀλλ ἐν μὲν τοῖς μείζοσι μείζονας, ἐν δὲ τοῖς “ 
ἐλάττοσιν ἐλάττονας. διὸ τὸ ὀστοῦν. τοῦ βραχίονος, μεῖζον. 
ς ᾽ - , ’ ’ ΡΣ ᾿ 4 

ὑπάρχον τοῦ πήχεος, μιξίζονα κοιλότητα ἔχει, καὶ τὸ 
Ἂ» “-. »νν -- , - ᾿ 

ὀστοῦν τοῦ μηροῦ, μεῖζον πάντων τῶν ὀστέων ὑπάρχον, 
, ᾿ς - - .- 

μείζονα κοιλότητα ἔχει. ταῦτα δὲ τὰ ὀστᾶ ἀττοπτερατοῦν-. 
ται τὰ μείζονα εἰς ἐλάττονα" τὰ γὰρ ὑποκείμενα μείζονά 
32 “ 3 , -“- ὦ »-"Ὕ “Ὲ 2 

εἶσι τῶν ἐτεικειμένων. διὸ τὰ ὀστᾶ τοῦ ποδὸς καὶ τῶν χειρῶν, 
ὡς τελευταῖα͵ Ὄντα χαὶ πᾶσιν ὑποκείμενα, σκληρότατά εἰσι 
2) Ἔ πναστὰ καὶ σμικρὰ, ἅπερ συντιϑέμενα ποιοῦσι τοὺς. 

δακτύλους τῶν ποδῶν καὶ τῶν χειρῶν. οὐ μόνον δὲ τῶν 
ὀστῶν αἱ ἀποπερατώσεις. εἷς λεπτὰ ὀστάρια ἀποπερατοῦν- 

ται, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ὅ ὁμριομερ ὧν, οἷον ψεύρων, φλεβῶν, 

ἀρτηριῶν. τὸ μὲν γὰρ παχυμερέστερον αὐτῶν ἐν τῷ ἄλλῳ 
σώματι διανέμεται, τὸ δὲ λεπτομερέστερον ἀπόπερατοῦταν 

εἰς τοὺς δακτύλους καὶ εἷς τὰ ἄκρα αὐτῶν καὶ ποιεῖ Ὀνυχαβ» 
οἷον ϑεμελίους τινὰς ὄντας τῶν ὁμοιομερῶν. καὶ ἰδοὺ κατὰ 
τὸν Ἱπποκράτην οἵ ὄνυχες ὁμοιομερεῖς, εἰσιν" ἐκ γὰρ τῶν 
διζῶν τῶν τε νεύρων καὶ ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν βούλεται 

1) τῆς νἱἀρίην ἄροθδο. 32) Ἐογέ, πλεῖστα, 

ἡ 
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αὐτοὺς εἶναι. τινὲς δὲ ἀνατρέπουσι τοῦτο τὸ δόγμα κε: 

χρημένοι τοιούτῳ ἐπιχειρήματι" φασὶ γὰρ, οὐδέποτε, 
ὁμοιομερές τι; ἐπὰν. τὸ τέλειον εἶδος ἀπολάβῃ, τεμνόμενον 
ἔτι. αὔξεται, ἀλλ αὐτοτελὲς ἐγκείταξ, ἐπειδὴ Οἱ ὄνυχες 
οὕπω ἐν ̓ παιδικῇ ἡλικίᾳ φὸ αὐτοτελὲς εἶδος. ἀπέλαβον, 

ἀλλ ἐν τῇ ἀχμαστικῇ τεμνομένους καὶ πᾶλιν αὐξανομέ- 

γόὺς αὐτοὺς ὁρῶμεν. ἄρα οὔκ. εἰσὶν. ὁμοιομερῆ,. ἀλλὰ πέ- 
φιστώματα ὑπάρχουσι γεύρων. καὶ ἀρτηριῶν ᾿χαὲὶ φλεβῶν, 

καὶ ἐπίκεινται ταῖς δίζαις. τῶν »εύρων 'καὶ τῶν φλεβῶν. 
διὸ καὶ σχληρότατοί εἰσι χαὶ πυκνοὶ χαὶ στερέμνιοξ καὶ 
αἰσϑητικώτατοι, οὐχ ὥσπερ φησὶν Ἱπποχράτης. δίξαι οὖ- 
σαι τῶν ὁμοιομερῶν. εὖ δὲ μεταξύ τι εἰσέλϑοι τῶν. ὀνύχων καὶ 
τῶν διζῶν τῶν ὁμοιομερῶν, πάνυ ἀνιᾷ, ὥς τῶν ὀνύχων 
δ νες τὸ αἴτιον, κἀκεῖνοι τὰς δίζας τῶν ὁμοιομερῶν. ᾿ 

Δεύτερον. “δφήλαιον. ἐν ᾧ βούλετοι. διαλεχϑῆναι περὲ 
τριχῶν καί φησιν, ἵνα γένωνται τρίχες,. δύο τινῶν δέδτας 
ἥ φύσις, δαψιλοῦς ὑγρότητος παὶ ἀραιότητος͵ ἐπιδερμα- 
τίδος. ὁπεὶ" δὲ," “ἔτι ὄντος τοῦ βρέφους ἐν΄ τῇ μήτρᾳ, 
ἀραιόν ἐστι τότε τὸ δέρμα τῶν ὀφρύων. ἢ τῆς κεφαλῆς. 
καὶ τῶν βλεφάρων, φύει τρίχας ἐν τῇ μήτρᾳ. ὕστερον δὲ, 
ἐπὰν ἐξέλθῃ καὶ γένηται ἐν τῇ ἡβαστικῇ ἡλικίᾳ, ἐπειδὴ 

4ότε ἄρχεται τὸ σπέρμα δριμύτερον. ξαυτοῦ γίνεσϑαι, διὰ 
τῆς ὁδοῦ ἧς πατέῤχεται ἀραιότητα. ποιῶν ἕν τῇ δὸῷ, 
ποιξῖ φυῆναι. τρίχας. διὸ πρῶτον φύονται ἐν τῷ 1) ἐφήβεϊ 
τρίχες. εἶτα ἐπὰν γένωνται. ἐν τῇ ἀκμαστιπῇ, ἐἐπειδὴ᾽ τότε 
Τὸ σπέρμα δριμύτερόν ἔστι χαὶ “ϑερμότερον καὶ ἢ χράσις, 
τότε ϑερμὴ καϑέστηχε, κατερχόμενον ἔκ τῶν μορίων. 'τὸ 
σπέρμα ἀραιοῖ τὴν ἐπιδερματίδα αὐτῶν καὶ ποιεῖ φυῆναι 

τρίχας. διὸ τὸ σπέρμα κατερχόμενον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς 
: ἀραιοῖΐ τὴν ἐπιδερματίδα τῆς κάτω γένυος καὶ ἐργάζεται, 
τὸν πώγωνα. κχαὶ τινες ξνταῦϑα πλανώμενον ἠβουλήϑη- 

σαν δοξάσαι ὅτι ἐκ τῆς κεφαλῆς μόνης πρόεισι τὸ σπέρ- 
μα, χαὶ οὐκ ἀπὸ ἄλλου μορίου. 2) ἐπεί τινι λόγῳ : εἴπερ , 

ἀττὸ ἕκάστου μορίου πρόεισι τὸ σπέρμα, ἀεὶ ἐν τῇ, γέ- 
νυΐ. ἀναφέρομεν πώγωνα. φαμὲν δὲ ἡμεῖς ὅτι τὸ ἐγχώριον : 
πέρμα τῆς χεφαλῆς ἔστε τὸ κατερχόμδνον καὶ ἀραιοῦν 

1) Ἑοτί. ἐφηβαίῳ. 3) Ἑοτί, ἐπεὶ τένε; 
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τὸ δέρμα τῇ παρόδῳ τῆς Χάτω γένυος καὶ ποιοῦν φυῆ- 

γαΐ, τρίχας. ἐπεὶ τίνε λόγῳ, εἰ ἀπὸ πῆς κεφαλῆς μόνης 

παεέρχρεαι.᾿ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις μοφίοις φύομεν τρίχας; 
χαὶ ταῦτα μὲν οὕτως. ξητοῦσι δὲ εἴπερ αἵ τρίχες φύσεώς : 
εἰσι δημιούργημα εἴτε οὐκ εἰσί. καὶ λέγουσιν ὅτι οὐ κατὰ. 

σιρῶτον σκοττὸν αὗται. γεγόνασιν, ἀλλὰ κατὰ δεύτερον. 

ὥσπερ γὰρ γεωργὸς σπείρας σῖτον, οὐ μόνον τὸν σῖτον 
ἀναφέρει; ἀλλὰ χαί τινας. ἄχάνϑας αἷς "κέχρηνται εἰς 

φραγμὸν τοῦ σίτου, οὐ. μέντοι διὰ τοῦτο ἔβαλε τὸν οἴτον, 
ἕνα καὶ ἀκάγϑας ξνέγχοι, οὕτω καὶ ἡ φύσις, ποιοῦσα τὰ 

μόρια καὶ τρέφουσα αὐτὰ, ἐποίησεν ἐξ αὐτῶν ἐξιέναι 

τὰ περιττώματα χαὲ τὰς λιγνῦς, αἵπερ. ἐξερχόμεναι ποι- 
οὖσι τὰς τρίχας, ἃς ἢ φύσις εὑροῦσα κέχρηται πρὸς τὲ 
καλλωπισμὸν καὶ σκέπην ἔν τε τῷ πώγωνι καὶ τῇ πεφα- 
λῇ. ζητεῖται δὲ ἐνταῦϑα τρία ἄπορα, ὧν τὸ πρῶτόν 
ἔστι, διὰ τί ἐν τῇ δινὲ τρίχας οὐ φύομεν; ὅτι ξηεειδὴ 
σκληροτέρα ἐστὶν ἢ ἐπιδερματὶς τῆς δινὸς χαὶ οὐ δύναται 
ἢ λιγνὺς διοδεῦσαι. ἀμέλει διὰ ταῦτα ἐπὲὶ. τῶν πάνυ 

ϑερμῶν, ἀραιουμένων τῶν πόρων τούτων, φύονται τρίχεο- 
δεύτερον, διὰ τί οἱ εὐνοῦχοι οὐκ ἐχφύουσι τρίχας ἐπὲ 
τοῦ πώγωνος: ἐπειδὴ οὗτοι ψυχρότεροί. εἰσι καὶ τῶν 
γυναικῶν" ἀμέλει ὅτι αἵ γυναῖκες περὲ τὸ ἐφήβαιον ἔχουσι 
τρίχας, οὗτοι δὲ οὐδὲ περὶ τοῦτο. ψυχροὶ οὖν ὄντες πῶς 
δύνανται ἀραιὰν ἔχειν τὴν ἐπιδερματίδα; τρίτον διὰ τί 

αἱ γυναῖκες, πώγωνα οὐ φύουσιν; ἐπειδὴ οὐχ οὕτω ϑερ- ᾿ 
μαι: εἶσιν ὡς οἱ ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ ψυχρότερον ἔχουσι τὸ. 
πέρμα, ὅπερ οὐ δύναται ἀραιῶσαι τὴν ἐπιδερματίδα 
“ κάτω γέννος, ἵνα πώγωνα φύωσιν. Ἑἴἶεν. 

Καὶ ταῦτα ἀπο 1) πατρὸς γίνεται. --- 

Ζητοῦσιν ὅτι πῶς ὃ Ἱπποιράτης πανταχοῦ ὃν ὅλῳ. 

τῷ συγγράμματι αἰτιᾶται τὸ πνεῦμα τῆς δημιουργίας 
τοῦ παιδὸς, φάσκων τὸ πνεῦμα διαφυσᾷν τὴν γονὴν καὶ 
7τοιξῖν σφαῖραν, χαὶ τὸ χενεῦμα ποιεῖν͵ ὀστῷ ᾽ γότερον 

πνευματικὸς ὑπῆρχε; φαμὲν ὅτε οὐκ ἦν πνευματικὸς, ἀλλ 

1) πνεύματος Ἐϊΐρρ. γεείς.. 



290 

εἰώϑαμεν τὸ ποιήτικον ἐξ ἑνὸς ὀργάνου ἀεὶ ὀνομάζειν. 
ἀεὶ γάρ φαμεν, καλλίχειρ εἰργάσατο τὸν οἶχον, καίτοι 
χωρὶς λίϑων οὐκ εἰργάσατο, καλὸς σίδηρος ἔτεμε τὰ 
ξύλα, καίτοι ἄνευ δρυοτόμου οὐκ ἐτμήϑησαν. οὕτως οὖν 
ἐπειδὴ τὸ πνεῦμα ὀργανόν ἔστι τῆς δυνάμεως, διὰ τοῦτο 
ἐκ τούτου ἀεὶ λέγει δημιουργεῖσθαν τὸ βρέφος. 

ΤΞΞ "» «ς 32 »-Ἢ -᾿ 

1) Κοῖλα δὲ ὄντα ἕλκει ἐς ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν σαρκῶν τὸ : Ϊ 
αἷμα τὸ πιότατον. --- 

“00. τινὲς δόξαι γεγόνασι» περὶ τοῦ 2) ...-. 

1) Ηἴρρ. 46 παί. Ῥθουὶ 1. Ρ. 144. Τὐπὰ. 9) Βοϊΐᾳυα ἀθϑυπί. 
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᾿ϑιυρεναάάϊια ϑιίογ6 φιμαδα ἴοσο ϑηξ 11- 
βδεγίω γαριπδηία 6: δαρίαμοϊϊοηα, εἴυα 512 
ϑεορηαηὶ Ατἠοηἱοηδὲ8. δῖυε δὲ Ποίοεϊε πιεαϊοῖ 

εὐ ρ᾽ιηϊοδορίη, ἐθ ἀρῥογίδηιος ΠῚρροογαξῖ8 ἀε- 

᾿ ρτοπιρίω αἰῆμα ἐὦ ἀποηψην8 φιλδιιδαίαπν ὁοπι- 

φι θη ογ 5. ἡ. εμμαίθην. ζζδγμηι αοἰδαΐα. 
. 

ΞΙσΙα Οοάϊοεαπ. 

7.4. Οοάοχ Ὑιπδοροποηβῖς ππράϊους Ντ. ΧΥΙ͂, Οματγίδοθιβ» 

Βᾶθο. ΧΥ. Σχόλια εἷς τοὺς Ἱπποχράτους ἀφορισμοὺς χατὰ. 
σύνοιγιν. Ἐπ6 τρρΠ15. 

γ΄}. Οοάοχ νἰμπάοβοηθηβὶς. ΡΒ ΟΒΘορΡ Ιου 5 Νυ. ΠΧ ΧΕ. εματ- 

᾿Πἴασουβ, 5866. ΧΥ, Ζφορισμοὶ τοῦ Ἵππογράτους γραφέντες 

παρὰ Θεοφίλου Πρωτοσπαϑαρίου χαὶ ἐπὶ τοῦ χοόνου τρίτου 

μετὰ τῶν σχολίων αὐτοῦ. Τὴ ἧπηὰ ρδρίπα ἸἹερίίας 1, 5. ἃ πὶ- 

θυςσι 5 1560. 

Ψ. ς. Οοὔοχ Ψιπάοροπθηθὶβ πο ἀΐοι 59 Ντ, ΧΙΙ͂Ρ. ΟΠπατίασουϑ, 

βᾶος. ΧΥ͂, ἰηϊἴο πα 05, ἯΙ (τ65 οοάϊρος. ΤΏΘΟΡὮΙΠ βυπί," 

Ὦ. Οοάοχ. Νομασεηβῖ5 227. σΠπαγίδοθυϑ, βᾶθο, ΧΥΨΙ. ἑρμηνεία εἷς 
τοὺς ἀξρορισμοὺς Ἱπποχράτους ὑσεὸ φωνῆς ΖΙαμκοκίου φιλοσόφου... 
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Ν. Οοάοχ Ψεπείῃ5. ἈΤατοϊα πῃ, οὐπι Νδηΐϊδηῦδ, ΝΎ. 246, 
τ ΕΠΕ ΡΓΆΠ8ΟΘΙ18, 5866. ΧΗ. 

; 

Α.8. Ὅοαεςχ αι, Α. 19,. Ῥροτμῶς Β86ς, χιν. Σχό- 
: λια σὺν ϑεῷ τῶν ἀφορισμῶν Ἱπποχρότους ξξήγησις Στεφάνου 

ϑηναΐξοῦυ τοῦ φιλοσόφου. Βυῃηῖ ῬΙυΓΊ ΠΝ ὙΒΘΟΡΒΠΣΙ, ἐοπι- 

τὸ πιθῃίδυι ἴῃ ΔΡΒουίδιπος ΗΙρροογδίῖ8 -οαῖςς5 ἴη ΒΙΒΙΠοΙπδολτάτ 

,: ΒΟΓΙΠ115: ΥΘΡΟΞΕ; ἰπ᾿ ἀσπίδα, οἶνο ἜΠΘΟΡΏΙΙ δῖνθ ῬΙΠοΙμοὶ ΕΙνδ 

Βίδθρπαηὶ. Αἰμϑπίθηβίς ἐογθηίαγ δυσίοτιπι. ποιιῖμα.9, ἂΓ ΘΌΡΙΐ 

Ἠδουδδιιιβ, οαἱ ἰδ θπ Βᾶθο. φοχηπιοπίατία. δαδίσηονιβ, ῬΕ:- 

Ἰοιπθαπι ἃ ΤΗΘορΏΙο. ΠῚ ἀϊβέττα, ὙΪΣ ὁδὶ ᾳύοα τηοηδϑμι. 

- Βιίερμαπῦβ “δπξοα. ΑἸΠ ΘΠ δηβῖβ᾽ ΔΙΔΡΙΙΟΥΘῖΝ, Γαδ ογθπλαῖιθ. οοιη- 
πϑδηίατίαπν ἴῃ Αρδογιβίηος ςοιηροόϑαίββα νἱἀοίατσ, ἀπ ἴῃ Τῆδο- 

τον ΡΒ θάμα. οπίγθέτίιι5 δηδογῖ αἰα 6. ὁΡ -Ὀτονιίδίθι Τγθαυθπίιιβ 

ππτιὶ φεί, ᾿ταηββοτίρίπ8., : Βιδρηδηῖ ἜΧΡΙ Δ ΠβεΟΥ ΔΙ ΡΠΟτα 6. Θοιημηθη- 

τς τΑγβ ἴπ ἤος ἔοαϊεο. ἰπηδδί. φάρα ΣΙ ΘΘΎ ΤΩ, εὐἰάΐεδοπι, ηἰδῖ 

ΣΕ ΒΡ δῆ ἃ 56} 01115. ΤΠΘΟΡΆΙΙ ἰαίαμηποάο πἀδαπε δᾶ 

ον τ ΑΡμὀεῖδὶ Θ'ϑοῖ. Π1. ἍρΡ}. 98. “ἀἴνεγϑα δββὸ, ἴῃ το 415 δα διῶ 

5 ᾿δῇ νευθῦπι ἸηΓΟΥ, 56 ξοπνεηῖγα, ἐσ μονβξεπι, Τάθβο 6 Βίθρμδπὶ 

ἘΠ ᾿ἐχρ]αησποπίθυϑ ῬδύαΠΠ σθηίετ'. ῬοΥν ΟἸ Ὀ{Δ115 .. εξ ̓ΘΧδιηρΙδ 48}1- 

. α0ο{ ΞοΒο ογιμας ΘΙ ΒΡΌΪΟΥΙΙ. -ΟΧβΟΥῖρβὲ.- ξδῆπδ, αὔδὸ Ὡρίδίι 

δἰ σηδ τα] Βΐ. ὙἹ ἀο Δ μΙΓ γε] δὰ ΠΙρροοσγαίθμι Ἔχρησαηάπηι. νο] 

εὰ ᾿ξπριδδ Ὁτᾶροαθ ᾿σορίϑπι Ἰοουρ!ιαπάδπι γε] δά Δ1185 1π|6- 

ΔΒ ΠαΒ τ πα 85, ὍΙΠΠ ἃ ΘΧΌΟΟΓΡΒΙ. “Ἔἄειν, ̓ Θιδρπαπὶ ἴῃ 86ΡΠο- 
Τἰβῦο5. ΘΟΠι πε δπίαΥ 15 1η110 {πεῖον, Ῥοβίοα ὙΠοΟΡΒΙΪ6ο᾽ ῥΙπὸ 

᾿τοβροηάθηβ, ἴῃ, Θοαῖςε. Ῥατίσιδηβί 292), θοιηθυοῖπο, βαθο, ΧΥ͂.. 
ΟΠ  εἸ δεῖο {τἸθαξίαγ: Νελετίου ἰατροῦ. Ζαὶ φιλοσόφου ἐξήγησις εἰς 

τοὺς ἀφορισμούς. Οὐ]υ5 τοάϊοις ΒΡΟΘΎΆΡΠηπι 6βί μερκιπίας 
: 2525, ῬαϊαΖιλμηΘ,, λα γίλρει!5, 5 5866, ΧυΙ. 

ὡΥ Ὁ Θοῦεά  Ξρ' ῬΙαί. :11. ον. -2. ι 10. πρδιν ΡΤ ΆΠδΘΘυδ, 

ὅ 8Βᾶ6ς. ΧΕΙ. ἰογπια αἀπᾶγί. [ο] ον, . 970, ἀμ οὨ γπμΠ), 1ηΠ|ο: πγθτ1- 

Πς Ἰαπι ἴπ ᾿Ἀρβονίβπιοβ ΦοχπΘπί ῖ πὶ ΦΟΠΙϊηοέ.. Ἃυ] Βιορμδηῖ 
σοπηη ἐπίδ τ απ Ταθίοταπι» ἴῃ ἐοαϊοῖθι5 ῬΑτ βιβηβῖθ 5 οἱ Ατπὰ- 

“δεοβίαπο [ᾶπὶ ἱπ᾿ ἑδγέϊα βθοί οηδ οοηϊτδοίαπι, ΡΕῈΓ το Ἰαπάταπι 
-ϑδοϊοπάπν Βοηδπι ρᾶγί πὶ ἀάδαο' Ῥέα οἷ, εἰδι ἀποπγίηπθ απο- 

:: μἴδῖν “δἰ. σοάδχ, φοτίο δάβονθνιαγθ πδαυθᾶπι, ϑυοίογοπι 6588 
; Βιδρμδηᾶπι, δυηάθι Μεθ ασανα, αα]θὺ5 ππδίοτοβ. 11} σοησιθη- 

-ἐἀτὶ! “δαξογιδυπίυν, ἘΠ φομαμπθηίαγεο ςοάϊεἰξ ἘοΟΓΙΔ 6 Π515, 

αἱ Ἔχ ΑἸρτοβίαπο Βιδρηβηϊ, τηὰ]α ἀοΠ θαν! ἔγα α πιθηί8.» αυδ6. 
οὐπὶ ἰξοΙΟ ΤΙ 05. οοτβτθα ΠΙσαγθ, ὁσοαβίομο. ἢὰς ΤΒΘΟΡΆΠΘΙ σοπι- 

ἸΝΘΠΙΔΤΙΙ εἀοπά! ΟὈΙΑία, ΘΟ. πτ τα] ἢ} δεί, 

Ἀ.". Οοάεχ Αἰθτοβίδηυθβ Β. 113. Βομρυοίπιβ, βδος. ΧΙΝ. αυἱ 

εν 86. (Δ}Π|8πὶ σοάϊοῖα. ΨΕΠἀΟ Ομ Θμ 515. ρμΠοξορηῖς ΝΥ. 74. 
- φογίίηοί. Ἐπὶ ΤΠ ΘΟρὮΠ]}ν 
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Σ εφάνονυ ϑηναίου προοίμιον. 

Σκοπός ἐστι τῷ συγγραφεῖ πᾶντα τὰ τῆς τέχνης ἡμῖν. 
: παρέχειν κεφάλαια. χαὶ φύσεως ἔργα. σχοττεῖ. τοίνυν 1» 
φύσιν, ϑεμέλιον ἔχουσαν τὰ στοιχεῖα, συναγομένην δὲ χαὶ 
συνιζάνουσαν κράσεσι, μεριξομένην δὲ εἰς ς χυμοὺς, ἐλλαμ- 

πομένην δὲ δυνάμεσι; μόρια διαπτλάττουσαν πρὸς τὴν τοῦ 
παντὸς σώματος: ἐναρμόνιον" σύνϑεσιν, ἐκ διαφόρου χρ χρ δίας 
7ε. χαὶ ἐνεργείας. ἕνεχεν. χαὶ ταῦτα μὲν ττερὶ φύσεως 
πραγματεύεται. ἐπεὶ δὲ χαὶ τὴν φύσιν. τριμερὴς κακία 
᾿πέφυχεν, ἐπηρεάζειν τοῖς σώμασιν ἡμῶν, νοσήματα, συμ-- 
πτώματα, αἴτια; τοῖς μὲν νοσήμασιν “ἀμετρίᾳ λυμαινομέ- 
γοῖο: τὰς ἐναντίας ἀντεισάγει, ἀμετρίας, ὡς αὐτὸς προϊὼν 

λέγει; τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα. ἐνίσταται, δὲ καὶ 
πρὸς τὰ συμπτώματα, παρηγορῶν τε χαὶ καταπραὔνων 
τὸ ϑρασὺ τούτων καὶ ἀνήμερον ἢ .καὶ ἰώμενος ὥσπερ αὖ- 

τὸς προϊὼν λέγει, νάρκη. ὀλίγη ὀδύνης. ληἙτικὴ, ἀλλὰ καὶ 
τῶν -αἰτιῶν ἐκκόπτων τὲ καὶ ἀναστέλλων τὰς ἐπιδρομὰς 

πανταχόϑεν, ἀκηλίδωτον τὴν σωτηρίαν ἐργάζεται, λόγῳ τε 
ἅμα καὶ πείρᾳ χρώμενος χαϑάπερ τισὶν ὅπλοις κατὰ τῶν 
παρὰ, φύσιν. ὁπλέζεται, τῷ λόγῳ. τὴν μέϑοδον ἐξευρίσκων, 
τῇ δὲ πείρᾳ ταὐτὴν. ἐχκαλούμενος ἢ καὶ τὸ βέβαιον πα- 

ῥεγγυᾷ τοῦ λόγου. ἐπάνεισι δ᾽ οὖν καὶ ὀπὶ μετέωρα καὶ 
μἰξίζονα. σκοπεῖ γὰρ ἀνέμων ἀλλαγὰς, ἀνέμων ἐμπνεύσεις, 
ὑδάτων διαφορὰς, ταῖς τῶν ἀστέρων ἐπιτολαῖς τε καὶ 
κρύψεσι: σοιπκιλλόμενος «ταῦτα πάντα δ᾽ σκόπὸς τοῦ πα-΄. 
ρθόντος ἐπαγγέλλεται δυγγραμμαξοξ: Χρησιμεύει δὲ καὶ 
τελείοις χαὶ ἀτελέσιν, ὀψιμαϑέσι καὶ ὃκ νηπίας ἡλικίας 

φοιτῶσιν. ὁδοιποροῦσι 'χαὶ ἐν πόλεσι, διατρίβουσιν.) εὖ- 
φυέσι “χαὶ ἀφυέσι, προϑύμοις τὲ καὶ ὀρϑύμοις, τελείοις 

μὲν χαὶ εοὐφυέσι,. τῶν: προεγγωσμένων ξαυτοὺς ἐν χεφα- 
λαίῳ ἀναμιμνήσκειν, ἀτελέσι δὲ χαὶ ὁδοιποροῦσιν ». ὅτι τὰ 
“ἐν ἘΓΟΛΑΡΙΣ καταλογάδην εἰρημένα, ταῦτα ἐν ὀλίγοις 

περιχλείδται. 

χω) ’ ςγ,: , ᾿ , 4 , 
Οτι γνήσιον Ἱπποχράτους το συγγροαμμα, ἜμοδΤΙΣ 

Ὁ, Τιυδοντεῖ π ἢ Γ Ααβίτία ΝΜδηίπδη! ἱπίογργοίαίἴο [αἰϊπᾶ 
ῬΒΣΙΟΙΠΘΙ σου ΔΕ: ΟΥΠὴ ἴῃ ΔΡΠουβηπιοβ, Ψϑπηοί. 1549. 8. 
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θησαν. Ῥοῦφόςτε καὶ ΟΣ Ῥουφῖνος, καὶ Σωρανδρ᾽ χαὶ ; πέλωψ᾽ 
χαὶ Ταληνός' 2) κατ αὐτοὺς ἐστι γνήσιον, ὥστε, γνώμονι: 
τοὐτῷ κεχρημένοι; οἵ ἐξηγηταὶ 3) τούτῳ τῶν ἄλλων. συγ- 
γραμμάτων, εἴτε γνγήδια εἶδν εἴτε νόϑα, ἐποιήσαντο, τὴν. 
"ρίσιν. οὐ μὴν ̓ἀλλὰ χαὶ τὸ; εἶδος τῆς ἐπαγγελέας᾽ ΑΣῪ 
ἀγχίνοια τῶν λεγομένων καὶ τὸ ἡδὺ τῆς φράσεως τῆς 

Ἱπποκράτους. ᾿ς ἀποδεικνύει, τὸ ὀὐγγραμμᾶ. 

᾿Ζητείσϑω, δὲ καὶ ἡ 7): αἰτία. τῆς ἐπιγραφῆς. Ἰστέον». οὖν 

ὅτι ἐκ τοῦ τρόπου. τῆς διδασκαλίας: τὴν δπιχραφὴν. ἐποι- 
ὕθρτο,: ἀφορισμοὺς. τὸ Πρ οοα ὑπργράψαρ.: πος 

“Ἢ δὲ τάξις διττή ἔστιν," ἢ μὲν πρὸς τὴν φύσιν, ἐπῸ58 

πρὸς τὸν λόγον ἀποβλέπουσα-. καὶ τῇ. πρὸς τὴν. φύσιν. ἐξὰ- 

κολουϑοῦντες τόξει; τὸ πὲ ερὶ ἀνθρώπου φύσεως ἀναλὲ) γόμεϑα 
ἐν τοῖς Ἱπποκχθατείοις" ἔχεῖσε γὰρ μανϑάνομεν. τὴν προσε- 

χἢ ὕλην τῆς γενέσεως καὶ. τὴν. -σύμπηξιν τοῦ ἡμετέρου 
“σώματος; καὶ ἐνταῦϑα ἐν τρίτῃ τάξει ἀναγνωσϑέντος, τοῦ 
παρόντος, βιβλίου. ἢ δὲ τοῦ λόγου τάξις πρότερον τοὺς 

ἀφορισμοὺς. παρακελεύεται ἀναλέγεσϑαι διὰ τὸ, καϑολι- 
κὺὃν χαὶ πεφααιῶδες καὶ. σύντομον. τῶν δνταῦϑα, παραϑι- 

δομένων. καλὸν τοῖς εἰσαγομένοις εἰς τὴν “Ἱπποκχρά- 

τους ἰατρικὴν πρὸ ΠΡ τὸν ὅρον καὶ τὸν τω Ξι- 

μανϑάνειν. ᾿ ΟΞ 

ἝἝχτον ἐστὶ κεφάλαιον, ἢ εἷς τὰ μόρια διαίρεσις. ᾿Ιστέον 
ὅτε. ὃ. μὲν. “Σωρανὸς. εἰς τρία-. τμήματα. διεῖλε τρῦτο. τὸ 

βιβλίον, ὃ δὲ Ῥοῦφος εἰς τέσσαρα; ὅ. δὲ Ταληνὸς "εἰς ἑπεὰ 

ᾧπερ. καὶ πειϑόμεϑα. ἄναγεταν δὲ. τὸ παρὸν σύγγραμμα 

οὔχ, ὑπὸ ἕν μέρος ἴε, 4) Ἱπποηρατικῆς, ἄλλ᾽ ὑπὸ. πάντα 

τὰ μέρη, ὥσπερ καὲ “ἢ τέχνη Ταληνοῦ. ἐπειδὴ γὰρ περὲ 
πάντων. τῶν μερῶν τῆς . ἰατρικῆς. ἐνταῦϑα διαλέγεται, 
χεφάλαιον δὴ καὶ σύντομον. θιδασκολίας, ποιούμενος; εἰς 

κότως χαὲ ὑπὸ τὸ Ῥεωρητικὸν χαὶ ὑπὸ τὸ πρακτικὸν. καὶὲ 
τὰ. καϑ' ἕχαστον πάντα τὰ μόρία τῆς διαιρέσεως, δτινα 

ἐν εἰσαγωγαῖς μεμαϑήκαμεν, τὸ παρὸν ἀναϑήσεται σύγ- 
γραμμα. 

- 

1)" Σαβῖνος Οοαάᾷ. Ῥαγΐδ. 2) χαϑὼ τὸν Α. ἃ. 8) τούτων Α. ἃ. 
4) 56, ἐπιστήμης. : : 
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Τρόπῳ͵ δὲ διδασκαλικῷ 1) κέχρηται ἀφοριστικῷ. Ὅπερ 
δῆλον γέγονξς; τὴν αἰτίαν τῆς ἐπιγῥαφῆς ζητούντων ἡ ἡμῶν. ὃτε- 
ροι γὰρ παρὰ τοὺς Γαληνείους διδασχαλικοὶ τρόποι παρ᾽ αὖ- 

τῷ τρεῖς, ̓ ἀφοῤιστικὸς, ὑφηγημᾶατικὸς καὶ μιχτὸς. καὶ ἀφο- : 

φιστικὸς. μέν ἔστιν ἐν ὁλί γαις λέξεσι πολλὰ περικλείων δή- Ὁ 
ματα». ὑφηγηματικὸς᾿" δέ ἔστιν. ὃ κατὰ διέξοδον πλατικῶς͵ 
τῶν οουμένων διδασκαλίαν. ποιούμενος, μιεκτὸς. δὲ ὃ ξξ 

ἀμφοῖν σὐγκείμενος καὶ μήτε ἄγαν ἐσταλμιένος, ὡς ὃ ἀφο- 
οἱδτιχὸς, μήτε ἐν πλάτει διξξερχόμιενος τὴν ̓ ἔνγοιαν “κα- 
ϑᾶπερ ὃ ὐφηγηματιῆός.. ““φορισμοὸς δὲ ἔστι λόγος σύγ- 

τόμος, αὐτοτελῆ διάνοιαν" ἀπαρτίζων. ἢ καὶ οὕτως" “λόγος 
πενόμενος μὲν. κατὰ τὴν τέχνην, πλουτῶν δὲ τοῖς ἐνθυμή- 

μασι}. εἴρηται δὲ ἀφορισμὸς. διὰ τὸ καϑ' ἕκαστα περῖο-- 
ρίζεσϑαν μιὲν τὰ γοούμενα; ἀφορίξεσϑαν δὲ καὶ ἀποδιΐ-. 
στασϑαι. ἀπὸ τῶν πρὸ. αὐτῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεὲ αὐτά. 

Οοάοσχ Ῥδυίβιθηβῖβ 6854. ΟΟΙΡογεϊηυβ, ἐμαγίδοθιβ, 5866. ΧΥΪ. 8πο- 

; ὨΥΤΑΙ δυοίοῦ!β. Ἰηἰουργδϑίδι! οπθηι Ἰαἰ1ηδτη ΝΘ] 6.11} ἴπ ἀρ Ποσ8- 

'ἸΠῸ5. ΘοτηπιΘπίατ σοπίϊποί ἐθοσηάατῃ δοδίοοην σταθοῦπι 2292, 
ἜΣ: 4πο οἱ ἀρ 5ίοἸαη" ἀδα!οαί 1015 οἵ Ρῥυοοοπ τ 60. 

ΟΠ] αϑέλιδβιιο Ῥυιποῖρι Ἡθησιοο ἃ Το Πᾶν ηρα 

ΑΡθαΐ ῬτοίοπιθπαβέθυοσΠ ΘΔΏΟΙΙ ιοηΎβΠ. 

δὲ Θαησέι ΒΘ ΘῚ}. οἰς.. 

Θυοά τη α] 16 θὺ5 ἀοοϊδόνδ βοϊεί, ΤΠ β τ σϑίπη δ Ῥεΐη- : 

0605; Ῥοδίααδηι ῬΘρθγουίηῦ. τη] ξόταπι ὁ δ] 186 ἸΔΒοΓ απ 
ΤΡ ΟΡΕΥΘ ᾿δϑίθηι", 51 ἴῃ ΟΡ πγυτη ΔΙ] απ 61. Ρυρεῖ, ἴ 

θαρίβιηο. βϑυβοορίογθιη. απόπὶ ρδίγη. νοσαῃέ ποϊάθτ' 

ἐπί, Ἰὰ 11 ΠοάϊΘ δοπίϊρ 586 νἱἀοίυν, 4] ροβίᾳαιαπι, 

ῬΟΏ 5ἴΠ0 Ἰπᾶρηὸ ἰΔΟΓΘ. ἤΘΙ 61 ἴῃ ΑΡΒΟΥβπηο5 Ηιρρο- 

Οοὐαίιθ΄ (πη πίδτιοβ δα δἰ !οβοσαπι αὐϊΠιαΐοθι 1Δ11105. ἡ 

Τϑοιββοη, ὅσ νου ῬΘΡΟΥίββοη, ἐδίθπι πδοίυϑ. βῖπὶ ρᾶ-΄ 

ἐγοπύπη, ου7ι5. Ὁ]π|5. πάθῸ ποβίγα τϑοθὴβ Ἰοοίανγα οχοῖρίᾶ-. 

ἰυτ, Ἢϊδρπ δυίδιη (ΟΙτ α ῖοσ πη }115 γαϊοπῖθαβ δά- 
ἀυοίᾳβ. συὰὰ αὐ {101 ἀδαϊραν ἤ) Ῥχϊα. δα πα}105. 

1) εἴρηται Α.. 8. δπιθηάανὶ. 
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εδέ, 40ἱ πεδοῖδί αυδπίο βίπαϊο αὐυδηίοηυθ ποτα ἐπα. 
ἀπαθῆ ἄδυβ. δῦβοῖναί Ῥγοραίτιμιβ ἘΠ π5 γ]ββπαβ Οδγαϊ-, 

8715 ἃ Τιοὐβαιίηρία, ἀοοίοβ Ποιηΐποβ 16 διωρίοχυβ; ἰη- 
Ἐ6Γ αύοβ. αασ (αϑπίΐϊδπαπι 1) εχ νθίστπη. ραίτϊαπη χηθατα 

ἄς Ἰιίοτὶβ σγϑθοὶβ δ ἄθδ τϑρῃδ]ῖοα ΟἸν βέϊαπο Βοπθ πι6- 
γἱίσπι, ἴπ απ ἀτθοα ἘΒο θηβοῖι Δοοοιβἰββϑί, τη ΘΟΥΌΙ, 
βέπἀ!οσπτα δυΐμποῦ {αϊξ δὲ δὐ]αΐον, αἱ 41 χὰθ οἰϊᾶπι ἴπ' 

βαοταμα ΟἰἸδηίθίατη γεοθροῦῖξ οὐ παῖ ἀοεθηᾶδο ᾿ανθμέπεϊβ 

ΤΑθΠῈ5 πη ροβαοεῖί, 0] 11 6 γῚ5 ρυαθοῖβ, π86 ἀϊβοθπάδο δἴ6- 
ἀϊοίηδο τὰ }] ρτίπηᾶ ἔπ 6 γα Τυπάλπηοπίδ, ἴῃ αυἰδυβΊδπι ἃ ρᾶ- 
ἰγυο ἔπογδπι. 1πβύυΐπ5, αἰταθοῦ δηποῦμτι «ρδίϊο ταΐηΐ νὰ- 
Οὔγ6 1ἰουϊΐ, (ὐδδίθγαση συμ ΔΙ᾽α απο ππᾶ δα δούθιι 

“Ῥαίτιο, 160 ΒΙΒΠοΙπθοδπι ἔπδι, ΔΠΙΡ 155ἰ πιδπο φονίε οἱ πιδ- 

- χα ΠΙΡτόσθτ ΒΌΡ6Π]6 116 τοίου δ. νἹδἐίδτθπι, ἱποίάϊ ἔοτία 
ἴῃ Β05 Μίθ δεῖ (ουηπιθπίδυῖοβ, 4πο5 ἐππι ρδυιπη ἀδριβίδα- 
561, Β0Ὶ. 805 γὸ ἔογϑ Διχὶ, δὶ ἰδπᾶθῃ δ᾽ αυδηᾶο Ἰδέϊηϊ ἴπ 
φοπὶ Ῥτοαϊτοπί,. 4005 οππὶ βϑάπϊο αὐτάρμι, βϑα οτίδϑβϑ,. 
ὯῸΝ δηλ οἰθρβδηίευ αυδλ ΠΟΠΩΆΠΟοΤα, δπτ65. 4611 6ϑίδθ 

᾿- Ροβίυ!θπί, οἴβι. ἔδπι ἀΠΠ]ροπέογ αὐ Πάδπι ᾿πέθυρυθί!β πθπιο ᾿ 
Ἔατα τϑασϊγδί, 6 δτδθοο νϑρίου πὶ, ΘΧΟΥ ΤΊ δαίθιῃ Ῥοββίῃξ. 

8᾽1αυἱ.,. αἱ πιοϑῖη ἱπάυδίτγίδτα εὐ ορογθτη, αὐ πππασδηι 
ἀεσυαπέ: οδἰαπιηϊδίοτοθ,,. οδοηίομπδπὲ οἵ οἸονοαί, 605 ΤΌΣ 

ΘΟΠΒΘΟΥΔ 405. οἱ ξ] οἶδας {π15. ϑαβρί 5. τη. ΠΟΘ ΠῚ οἄθῃς- ̓  

ἄοϑ. ἐθῆβη, πῇ ποιμίηϊβ ἐὺ] δυίογτδίθ ΤΠ, Φοίτα6- 

οἰδίογαμη ἐπνίαϊδην οὐ σϑ! υτηπΐαθ. ἔδοἹΠπ8 ροββὶπέ οα- 
δοτθ. ἈΑα δοθο δοσεᾶϊξ, φυοά Ὅππε συᾶθουβ 6 ἐὰ8 Ῥγο- 
ἀϊουτί ΒΜ] Πθσα, ΜΜοΙοὐάυ8, ποη ἱποομβαϊμιπι ἔογα ἀπχῖ, 
Β: ἐδάδθιη ορονῦὰ ἰδίϊππβ τὼ σδπι τοαϊτοί δΙΒΠ οἰ οδπι, 
εὐ 8 δίβαϊοϊβ ἰθσθμάτβ οχῖνοί ἴῃ σόοι. ἔϊ85 Ἰρτέων βία- 
ατοτιμα πηθότατα ἱπουδνδίΐοποβ, ααθηί]!]δδουπαιδ 5ἰηί, ̓  

ΤῸ δίαπθ Οὔβθοο, ΤΠαβί τ ββίηθ Ῥυγίποορβ, τυ ῥτὸ {8 

ΔΗΒΙΘΗΙ δαιηδηίαίθ ΠΥ δὲ βούοῆδ ἐγοπίθ ᾿ϑυβοὶρίδβ.. 

Νοτ. βοίπτῃ σουίθ τπαᾶρηδβ {δὶ ΒΑΡ πηέ ογαίϊδ8 βέθα]οϑὲ 
᾿πιραϊοίηδο Ἰεοίογεβ, αποᾶ Βὶς Νοϊοέϊαβ ϑὰρ διιρ]55ϊτιῖ 
“ΠΟΙ ηἶθ6. (81 δρ]θπάογα 1π᾿ ἹΠ]ΠΟΥυτα τηδηπβ  νοπουῖ, Βοα 

οἴϑη δορτοίλ οἷὰβ ρα δδηδίὶ 14 ἐϊρῖ; δ ου͵υϑ Β10110- 

΄ 
1) ΔυγοΙ δηδηδβοιη. 

11. 11: “16 
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ἐμεοᾶ τυρρεῦν ἦατ6 ̓ δοσορίυιῃ βεγεπέ. Ψαῖε, ΠΙαβεσξοος 
5ίπιο Ῥτϊποορβ, τιθαιθ ἴῃ ἐυοταπι Ἀυπιοτχα Ἀβοιῖθο, 

ΙΘΙ5 ΕΝ: πιϑάϊοὶ οἱ ἀἰε με (ὐοκαπιδπίανίας ἴῃ 
Αρδμογίβιιοβ ΗΙρροογδίι5, 5Θοο. ῬὈυ]μιᾶ, 

Βοοραβ δὲ ἐπβϊεπέσπι δαί μου ῖβ δέ ὁγθηΐα πο 5 δγέϊς 
οαρὶία παίαταθαθθ ορογὰ Ἔχμῖθοτθ. (οπδιάογαὺ ἰΐὰ- 
46 παίμγδηη, 4086 ΡῬΙῸ ἑαηδετηοπίο Παθεΐ ΘἸοιηθηίᾶ, 
απδὸ οι ρο Δ η 15᾽ δοπποι αν δὲ δοπρίοπιδίαξαν, 4π88 
15 ΠΙΠΏΟΤΘΒ αἰνιαϊέυτ, 4πᾶ6 Ταδαϊίαίιθαβ ἩΠαβίγαία ρᾶγ- 
ἐε5 δἴογιιαί δᾶ ἰοέϊῃβ ΘῸΥ ΡοΥῖβ φοποϊήπδτα ΘΟ ΡΟΒΙ(10- 

πο, Οὗ φοπηπιοά τ: δέρμα, πδῖῖτῃ οἱ ΟΡΘΥΘ ΟΠ Θιη. ΕΠ ᾶδο 

αὐΐάοιῃ ἰγδοίδέ ἀθ πδίατα. ὅπηι δαΐθηη {016 Χ δοῦπὶ 
ᾳαλθ. δυπί οοπίνα πδίαγαπι ὙἹυη, τηοῦθὰβ 50 }]Π]σοί,, 
5υιρίοιηδ δ σδυβα, παίπγα σὰ ΟΟΥ̓ΡΟΥθα5 ΠΟΒΕΓΙ5. πο- 
οδδηΐ, σρουθῖβ αυϊάοπι ααΐ ἴῃ ᾿πίοπηρογίθ ποοοπέ, οθη- 

ἐγδυϊαβ ἰματιοῖ! Ἰηξειηρουῖθβ, αὐ ἴρ86. ροβέθα ἀϊοὶέ οοπ- 
ἐγατιοσατη οοπίγαγίδ, βαπέ γοηθαϊα, 56 δἰΐδτη ορροηϊέ εὐ 
5υτορέοτμηδί!β Γθϑιβί, ΘοΥαπ) δβδρου δέρῃ οὐ δγοοϊίαίοπι 
τοίππάθηθβ 80 ἀθπ6η8, νοὶ δέϊδτη. βδῆδηβ, αὖ 1ρ56 ἴῃ 56- 

αὐοπέῖθυβ᾽ ἀθοϊαγαί, συμ ἀτολί Ῥαῦνὰβ ἐοΟΓΡῸΥ 4 οΙΟ ΘΠ, 
5646, ααἷπ οἰΐδηι δρβοίῃ ἤθηβ 86 Τϑρυΐπιδη5 υπαϊαυδαλθ 
Φδυβάτιπι νἷπι, ᾿πουγβαπι, Ραγδπι δὲ βίποθγαμι το 58- 
αἰἰδίθῃ, Ἐβδύϊομο «υἰάθην οἴη} οἱ Θχρουϊοπίδ ψϑίαί 

4υΙθυβόδη δΥη15 ἀδορτίαί δάνεγβαβ θᾶ, α4π86 βυπέ Θ0Π- 

{γα παίατϑηι, τϑίοηα πάθη τηρβοπηη Ἰπνθη16η5; ΘΧτς 
Ῥογιοηίϊδ, δυΐο ἤδη 6 ονοσδῃβ, 'Ἃυ8, «οἰδαχη ΤΑΙ 10}15 1π- 

αἰἰοας Πχπλδίθηι. Αββυγρὶύ ἰίϑαμο οὐ δᾷ «βυδιιπυΐα οὕ 
τηδίοτα, «Οὀπβίἄογαί δηΐπη Δουὶς φιπίδομοβ, σθηίοταπι 
Αϊ]αί.5, δαυδύθιῃ αΠ ΡΥ μ ϊαβ, δδίσουαμ οτίαμ δὲ οοοᾶ- 

ἸΒΈ 1) «685. «ἀἸδίϊησηθπξ, Ἤλοο ομηπία, ῬιδΕΒΘ 15 ᾿υ]05. 
ΔΙ ΥῚ ΒΘΟΟΡΈΩ ,56 -γδαϊαε γα Ῥιοιλ, Ἐλθὲ δαυΐοπι Ρ6Ι- 
“Δεοί5. οὐ ἀτηρον ΓΘ 0.15 .}{1]15: ἀπιηρογέδρίῖβ ααὶ ἰλτάθ ἀϊ- 

ιϑομμί, «οὐ 115. α᾽ἢ 0 Ἰπουηία δοίδίθ 1πᾶ05 δάθυμπέ ΠΠΈ6γᾶ-ς 
,ἀλ08, ΔΓΘΥ ΡΘΗ π5. δὲ 115. 401 1 ἈΥρῖθη5 ἀορπηί, 1η6ρ8- 

νι 515 εὐ ἐρτάϊθ, 115..απἱ δππέ Ῥγοχηρίο «οἱ δδουϊ δηϊπῖθν 
«ΟἹ ἀϊβ απ δυπὲ ἀρουτῖεν δὲ ἀρμαν. Ῥοιδούάβ. ααἰάαῦ 
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εἰ ἱπρσοπίοβῖβ 60 αυοὰ δυπιπιδέϊπι δἷβ ἔπι χηθχβογίαπι τὸ- 

νοσδέ, 4086 ῬΤΙΠ5 ἔπογο σορηῖία. ΝΟ μογΐθοίβ δα έθτς 
εὐ 1ίδὲ δρϑηίθαβ, απο Θὰ 4086 1η τη} {15 ἔσβα δὲ ρτο- 

1.χὰ ογϑοπο αϊοία βαμί, Ὀυθυϊίο δὲ βυσοϊηοίδ. οοποῖα- 

ἀὰϊ, Ψεγαμι δυΐεπι. οἱ ἘΣ 6556. Βυπο ήρροοτᾶ- 
εἐἰβ δταπι ἐοδέδπίαν Τβια8, Βδθίπηβ, Θογδηυδ, ῬοΙορβ 
εὐ Θεαίθπυβ, Ἐβίαυς δᾶθο γϑιβ εὐ ρογιπᾶπαβ, πα. ἱπΐοι- 
ΡΓδίεβ. μος: π51 ἔπονῦῖπί δά ργοθδηᾶσμι αὐυΐπδπηι 6χ 8}1}5 
675. Π0τῖ5. σϑυηϑηὶ θββοπύ ααΐνο ϑρυτ!. (φυλποίίδι, δὲ 

ΔΙΠΟἸ (0 η15. σόπηβ οὐ θούπη αἀὑ86 αἰσυπίαν 50] 6" "1 

βίου εὐ ἀἰοίἰοπἶβ βυδνἠία5 Δοπιοηβέταπξ Βσπὸ Τιθεὰπ Ὁ 
ἘΧΟΘΙ οί ΕΠ ρροογϑ5. ἰμρομῖο 6558 Ρτοβδοίυπι,, Θυοά 

51 αὐΐθ φυδοιδί ᾿πβογιρύλομίβ οϑηβδχη, βοϊθῃδῦτα. δϑὲ φυορᾷ 

6Χχ ἀοοέγίπδθ το ὁ. πθμο ̓ ἰρτθτῃ ἸπΒογΊρβουῖί ΔρΒου βπιοβ.. 
Ἐδέ δυΐθιῃῃ οὐὔῖο ἄυρίοχ, ΠΠῸ5 φυϊᾷθιι 84 παίαγαπι, 811π|5 

ψογὸ 86 τδίϊοποιη τοβρίοϊθηβ Ναίασγαθ αυλάδπι ογάίπθι. 
βοαποηίοβ, αυοά δὰ ΒΟΙΙΔΗῚΒ πϑίυταμη ρογίϊπεί Ἰερίπειϑ 
1). 110τ5. Ηρροοτγαίβ. ΕἸΠῸ οππμὰ ργοχίμηδηι σοηογᾶ- 

ἐϊοηῖβ παρίουλατῃ. ποβέσι 88. ΘΟΓΡΟΥ}5. Θοηϑέϊμλομοπι ἀ}- 
βοίπηθβ Ἰάθραῦθ ἐδγῆο ἴοοο Ἰερθηάμιβ οδβθί πΐσ ΠΡῸΣ 
οτάϊπε πϑίηταο, Ἐδέϊοηβ δθέθην ογἧο ἈΡΒΟΓΙΒΠ.ΟΒ ὈΓ1]5 
Ἰοροπ605 δυδαρί, αυο04 68 488 1Ὼ 115 δορίϊηθηίαν 1ἢ 

᾿ΘΘΏΘΥΘ, ΘΟΙΏΡΘΗΠ 1056 οὐ γον ἰγδοίδηίῃγ. βόηυμ 88- 

δηλ οβύ υὑὐϑ 4] 84 Ηϊρροοταί15 πηϑαϊοῖηδπη) ᾿πέγοσπουῃ- 

(0} 86 οἸμηῖα γδρα απ, οὐ 16 σ6πὶ 4ἰβοδηί, Θοιθμδηχῃ δϑέ 
Δαίοα, ἤσηο Πἰρταχῃ Βογδηστῃ 1π ἐδ Ῥϑυίεβ 4Π1ν151556,᾿ 

Βαμα ἴῃ αυδίθον οὐ δίομασῃ 1π βθρέθα, οὐἱϊ δὲ πὸ8 
ογοδίτηυβ, Τβοδυολξαν δυΐοπι ἷο 1106 1 βίου οἱ ἈΓΒ 6υ- 

ἰἰοαθ ̓ Δοοέτϊπαρ. Ῥατίθδ, ἐς οὐ οηΐπῃ Π 46 οπιμῖθη5 χθ- 
ἀϊοϊηαδ ρϑγθυ5 4ἰββογαί, Ὀυονθῖὰ οὐ οοιηρθηθίοβδηι οἵ- 

Ποῖθηδ. ἀοΟ Γ δ. τηθεῖίο γοἀποοίανς πἷο 1106. 84 ὁοῃ- 
ἐορ]δίϊοπθια οὐ 84 ργαχῖπβ εὐ δᾷ ϑἰβρυΐαγθθ ΟἸΏΠ6Β 
ἰν.β᾽0η15 ρϑιίθβ αυ86 ἴῃ ἰηἐγοφυοσίον!β αἰαἸοξμπθ, 878- 

ἔὰ δυίεπε ἀοοσέγίηδ6 τηοᾶθ Δρμοιιβεϊοο αὐοᾷ πορῖβ δνὶ- 
ἄσθηῃβ ἔαλέ, ἄππι Ἰπβουιρεϊομῖβ σδαβαιμ αυδογθγθηιηβ, Ἐδ6- 
Ῥουϊαπία οπΐῃ Δρυ 8 δυτὰ ργδαίογ 605 40Ὸὸ5β ρῬεδορϑί, 

ΘΟ φΙθμ5. ἐγε5. 811} ἀροίγιμδε χιοάϊ, ΔΡΠοΥλβίλουβ βολ]οοί, 
168 
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ῃδτγδέϊνιιβ οἵ τηϊχίθβ. Ἀρπουβεϊοαβ ἀυϊάοπι οϑὲ χαὶ. 
Ρᾶιοῖβ νουδὶβ τπη]τᾶ5. πο αα βϑηξθηξίαβ. Ναιγδίγης. 

δυαΐοιη 56 ΘΧΡΟΒΙΓνα5, 4] Ιαίο οἵ ἔυδᾶ ΟΥ̓ΔίΙΟπ6 ἥπδλθ 

βυαηί οορτίαία ἀοοοί, ἹΜΙχίὰβ αυὶ ὉΧ 8ΠΡΟθιι5 οοπδίδί, 

40] βοοθέ πραῦθ δάιησαιπι οὐπίγαοίαδ᾽ οδύ αὐ δρβοτί- 

δίϊουβ, πϑαπθ ἰδέ6 οἱ ἔυδα οτδίϊοπθ ᾿πέθπ !ο θην ΘΧ ΡΠ αί, 

αὐ παυγδίνυβ. Ἐδέ δυΐέθῃ ΑΡΠΟΥ βπ5 ὈΥγονβ ογδίϊο. 

Ῥογξδοίδιη δοπίεπεϊδιι 8ΌΒΟΙ γθη85, νο] δἰΐαπι δῖος: οβέ ογαΐίο 
ἴῃ. ἀϊοίίοπα ααϊάθπν πιϑποᾶ εἴ ἀοἤοίθηθ, ἴῃ βθηβὰ ψϑῖο 
οορίοβϑ. δέ αρυπᾶδηβ, ϊιοίαβ οδί δαίθῃ. ΔρΠου βιηθβ, 

4υο04 βίηρυϊα ἀοππηϊαύ οορίαία, δααὰθ ἀϊδίϊησυδί ἃς 56- 

Ρᾶτοὺ ἃ 115 αυδο ργϑθοθάμπηϊ δὲ 4086 βοαυπηίυγ, 

Τὰ οοὔϊοα ΨΙπδοβοπθηβὶ πιρᾶϊοο ΧΙΤΧ, πποθιᾶπδ- 
460, ΡογΘΙορδηί, βᾶθοῦ}! ΧΙΥ, Δποηντῖ δυοίοτ!θ ἴῃ 

ΑΡΒΟΥΙΒπη05 Πᾶ6ο 6βύ ργδοίδίο: : 

Ὁ; πλεῖστοι τῶν παλαιοτέρων ἰατρῶν σποράδην ξξεῦ- 
ρόν τινὰ τῆς ἰατρικῆς ἐκ κληδόνων ἢ τριόδων συνάγοντες 
καὶ ἀπὸ τύχης ἢ μαντεΐας ἢ πλήσεως δαιμόνων ἢ ἄλλων 
τινῶν τρόπων». Ἵπποκρατης δὲ ὃ τῶν “Ἰσχληπιαδῶν, ταύ-: 
τὴν ὥς ἂν εἴποι τι πλαζ. ζομένην συνάξας καὶ τελείώς 

ὑφάνας, πλήρη καὶ ἀρτίαν εἰργάσατο, κεφαλὴν ἐπιϑεὶς 
χαὶ οὐκ ἂν τις ἁμάρτοι λέγων, ὡς ὃ προγοητιπὸς ϑεὸς 
ἐλέησε τὸ ἀνϑρώπινον. γένος, ἀλλ ἐπὶ ἀλλήλοις νόσοις ᾿ 

ἀπολλύμενον, τὴν φύσιν σαρχώσας Ἱππουράτην κατήγαγϑ. 
πρὸς ἀρτίαν ταύτης παράδοσιν. ἴσως γὰρ καὶ τοῦτο αἷ- 
νΐττεται πατὰ τὸ προοίμιον τῶν ἀφορισμῶν λέγων, ὡς 
ἐπειδὴ κατὰ τὴν πεῖραν ἢ ἰατρικὴ σχεδὸν ἀκατάληπτός 
ἐστιν" οὔτε γὰρ ὅτε βουλόμεθα, τοῖς πάϑεσι τῶν ἀνϑρώ- 
πῶν ἐντυγχάνουσιν οἵ ἰατροί" τύχῃ γὰρ καὶ τῷ σπανίῳ, 
τῆς γενέσεως δουλεύει ταῦτα. ἔτι γε μὴν καὶ ἜΘ ἢ 

τῷ ἂν σώματι ῥευστῷ μὲν διὰ τὴν. ὕλην χαὶ ἀβεβαίῳ, “χϑ- 

κτημένῳ δὲ καὶ ϑεῖαν δύναμιν ψυχικὴν, γυμνάζεσθαι τὴν 

ἰατρικὴν τέχνην; χαὶ οὐκ ἀψύχῳ καὶ ἀϑύμῳ, καϑάπερ 

τὰς ἄλλας τέχνας. πρὸς δὲ τούτοιξ καὶ τὰ πόάϑη ὑπὸ 
πολλῶν αἰτίων γεννᾶσϑαΐ τ8 καὶ αὐξάγεσθαι, χαὶ διὰ 
τοῦτο δυσχεραΐνειν τὴν πεῖραν, ἐν τῷ διαχρίνειν τὸ ποιῆ- 
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χικὸν αἴτιον. φέρε, τῷ «λόγῳ. ψιλῷ χωρὶς ὑποκειμένης 
ὕλης. ἀσωμάτως. “πᾶσαν περιλαβὼν ἐν. ὀλίγῳ χρόνῳ δι- 
ϑάξω, χαὶ διὰ τοῦτο: καὶ ἐπιστημονικὸν λόγον ἔχειν ποε- 

ήσω, κἀὲ τὰς αἰτίας πάσας ὑποϑήσομαι σὺν ταῖς διαγνώ- 
σεσι; πρὸς τῷ σε λοιπὸν τῇ πείρᾳ γυμνάζειν τὰν λόγον" 
ὅτε δ᾽ ἄν σοι κατὰ τύχην περιπέσῃ τε πάϑος, ἐφαρμό- 
ἕξων τὸν λόγον καὶ γυμνάζων καὶ ἀληθῆ τοῦτον εὑρίσκων. 

“Τὸ δὲ μέγιστον. τοῦ. ἀνδρὸς, ὅτι οἱ παρ᾽ αὐτοῦ λε εγό- 
μενοι, ἀφορισμοὶ. οὐχ ἁρμόξ ζουσε μόνῃ, ἰατρικῇ, ἀλλὰ καὶ 
ποιγῶς παντὶ τῷ βίῳ. »όμοι, γάρ εἶσι καϑολιποὶ, ϑεσπίέ- 
ζοντὲς χαὶ ᾿κανονίζοντερ, τὰ. γινόμενα, ὡς ὅταν λέγῃ, ἔν 

“φοῖσι. γυμναστιχοῖσιν αἱ ἐπὶ ἄκρον εὐεξίαν σφαλεραὶ »“καὶ 
πάλιν; τὸ πολὺ᾽ τῇ. φύσει 1 πολέμιον», καὶ, ὕτενος, ἀγουπνέη, 
“μᾶλλον. γιγνόμενα τοῦ μετρίου, κακὸν, ποϑολικὸν δίδωσιν 
ἡμῖν, κανόνα καὶ γόμον ἐπὶ παντὸς. πράγματος, ὥς. πᾶν: 
μέτρον ἄριστον. καὶ πάλιν, τὰ μὴ. καϑαρὰ σώματα, δκό-. 

᾿σῳ ἂν ϑρέψης μᾶλλον βλάψεις, ὃ δύναται ἐπὲ ψυχὴν 
᾿μεταφέρεσθϑαι. οὕτω: γὰρ ὃ ϑεῖος Πλάτων ἔφη» τὰς μὴ 
καϑαρὰς ψυχὰς», ὅσῳ. ἂν παιδεύσῃς. μᾶλλ ὀν, βλάψεις. τῆς 

78. ἀσωμάτου ψυχῆς. ἀσώματος τροφὴ παίδευσις. χαὲ. 
ἐπὶ ἄλλων: δὲ ἀφορισμῶν τὸ εἰρημένον κρίνων εὑρήσεις. 
ἔχουσι δὲ καὶ τὸ διωρισμένον καὲ τὸ συνεχὲῤ, ὃ καὶ αὐτὸ 

τελείάς ἀρετῆς ἔστι σύμβολον. ὡς γὰρ ἐπὲ τῶν 1) γραμ- 

μικῶν» καὶ ἐπ αὐτῶν εἰ οὕτως ἔτυχεν, 6: πέμπτος τὸν; 

τέταρτον» σαφηνίζει, καὶ ὃ τέταρτος. τὸν τρίτον καὶ ὃ τρί- 
τος τὸν δεύτερον. καὲ ἐφεξῆς. ὡσαύτως, καὶ προβαίνων 

᾿ σαφῶς τοῦτο τιθιεῖταν τὴν τάξιν φυλάττων. τοῦ λόγου 

καὶ τὸ ἀκόλουθόν τῆς αἰτίας. ἐπὶ ἡλικιῶν ἢ. ὡρῶν ἢ πα- 
ϑῶν καὶ τῶν 2). παραπλησίων. ἷ 

ΘΕΟΦΙΖΟΥ. 3) ᾿Ζφορισμός ἔστε λόχος σύντομος, 
αὐτοτελῆ διάνοιαν ἀπαρτίζων, ἢ. λόγος κατὰ μὲν τὴν τερο-- 
φορὰν ἤτοι τὴν φράσιν πενόμενος, πλουτῶν δὲ τοῖς ἐν- 

, δ, , 
ϑυμήμασιν. ᾿ εἴρηται δὲ ἀφορισμὸς διὰ τὸ 4 περιορίζε-. 
σϑαν ἐν αὐτῷ τὸ ἐθημῶ; ἀφορίζεσϑαι δὲ καὶ ἀποδέίσετα- 

Ὁ) δεοιϊηθένα. 2. βθαίέαιν ποίϊο, Δρμουίβιαι φυϊσοτῖβ. 8) δος 
ἀοβηϊο 6 βιβρῆαπο ἀερτοιηρία ρ. 940. 4) περισώζεσθαι Ὗ. Ὁ. 
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σϑαὶ ἀπό τὲ τῶν πρὸ αὐτοῦ καὶ τῶν μιεΐὶ αὐτόν. Ἰστέον 

δὲ 1) ὅτε δύο προυίμια ἔχει ἡ, παροῦσα πραγματεία. καὶ 
τὸ μὲν. πρῶτόν ἐστιν ᾿ἀποιραντικὸν, 2) ἤγουν χατὰ πρὸ- 

τροπὴν χαὶ ἀποτροπὴν, ὡς τὸ, βίος βραχὺς, ἡ δὲ: τέχνη 

μακρὴ, ὃ δὲ καιρὸς ὀξύς" τὸ δὲ δεύτερον συμβουλευτικὸν, 

8) τὸ δεῖ δὲ οὐ μόνον ξωὐτὸν παρέχειν τὰ τὰ δέοντα 
καὶ τὰ ἑξῆς. 

Ἀρχὴ σὺν ϑεῷ ἁγίῳ τοῦ πρώτου τμήματος.. 
»ῊΙΞ Ὁ βίος βραχὺς, ῇ δὲ τέχνῃ μὰκχρῆ; δ δὲ χαιρὸς ὀξὺς, 

ἢ δὲ πεῖρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή. --- ᾿ 

ΘΕΟΦ. Τὸ τοῦ βίου ὄνομα πολλαχῶς εἴρηται. 1έ-. 
γεται γὰρ βίος ὃ τόπος, καϑό φαμεν ἀμφίβια ζῶα, ἃ 
χαὶ ἐν τῇ χέρσῳ καὶ ἐν τῷ ὕδατι βιοῦν 5) δυνατὸν, ὡς 
αἵ φῶκαι. βίος καὶ τὸ ἐπιτήδευμα, καϑό φαμεν τόνδε 
τὸν ἄνϑρωπον ἰατρικὸν βίον μετιέναι κἀκεῖνον φιλόσοφον, 
βίος καὶ ἡ ξεῦξις τοῦ γάμου, καϑὸ λέγομεν, ὅτι βίον οὗ-᾿ 

τος ὃ ἄνθρωπος ἠγάγετο. βίος καὶ τὸ ἦϑος τῆς ψυχῆς, 
χαϑό φαμεν σώφρονα βίον ἔχειν καὶ κόσμιον ἢ τὸ ἀνάπα- 
λιν ἀκόλαστον. λέγεται βίος καὶ ὃ χρόνος τῆς ζωῆς ἡμῶν. 
ἀμέλει γὰρ Ζὴν ἀπαναχώρησιν τῆς ψυχῆς ἀποβίωσιν πρὸ- 
σαγορεύομεν. οὗτος οὖν ὃ βίος ὃ κατὰ τὸ πέμπτον σήη- 
μαινόμενος βραχὺς ἐστι καϑ' ᾿Ἱπποχράτην τῇ τέχνῃ παρᾶ- 

βαλλόμενος, ἧ τέχνη δὲ μακρὰ, διότι ὃ βίος. βραχὺς ἢ δι- 
ὅτι πολλά εἰσί τὰ οἰπεῖα αὐτῆς μέρη καὶ οὐδέποτε εἰς 

πέρας ἄγεται. εἰσὶ μὲν οὖν. τὰ πρῶτα μέρη τῆς ἰατρικῆς 
δύο, τό τε ϑεωρητικὸν καὶ τὸ πρακτικόν. ἑχάτερον δὲ τού- 
τῶν εἰς πλείονα διαιρεῖται. τὸ μὲν γὰρ ϑεωρητιπκὸν εἰς 
φυσιολογικὸν, αἰτιολογικὸν, σημειοτιιόν᾽" αὐτὸ δὲ τὸ φυ- 

σιολογικὸν, εἰς στοιχεῖα, πράσεις, χυμοὺς, μόρια, δυνᾶ- 

μείς, ἐνεργείας, ταῦτα δὲ τὰ σκέλη, καϑὼς ἀλλαχοῦ εἴρηται, 

διαιρεῖται εἷς πλείονα, τὸ δὲ αἰτιολογικὸν᾽ διαιρέσεως. εἰς ̓ 
προπαταρχτικὰ αἴτια, εἰς τω ἀν ω καὶ εἰς συνεκτιχά., 

1) ὅτὲ οἱ, ὕ. Ὁ. 9) ἤγουν ἀποτρεπτικὸν χαὶ ἀποτροπὴν τοῦ ὃ 
βίος εἰο. Ψ. Ῥ, 8) τὸ οἷν. Ψ, ἃ. 4) τὰ δέοντα οτῃ. Υ. ". 58) δύ- 
ἐμε: φῶχαε ὡς οἱ ζροχόδειλοε Ψ, Ὁ, αἱ νἴι011 τηαγίηϊ οἱ ογσοοτ, 
4} 



ΣΙ 
τὸ δὲ σημειωτικὸν. εἰς τὴν τοῦ παρόντος διάγνωσιν καὶ 
3) τῶν μελλόντων. πρόγνωσιν καὶ τῶν παρεληλυϑότων 

“ἀνάμνησιν. πάλιν τὸ πρακτικὸν διαιρεῖξαι. εἰς ὑγιεινὸν, ϑὲ- 
θαπεύὐτικόν᾽ τὸ δὲ ϑεραπευτικὸν. εἰς διαιτητι κὸν, φαρμα- 
κευτεπὸν, χειρουργικὄν". τὸ δὲ διαιτητικὸν. εἰς γηροκομικὸν 
χαὲ ἀναληπτικὸν. καὶ προφυλαχτικόν. καὶ “ἁπλῶς “πολλαὲ 
᾿ζητήσεις περὶ. τούτων. μακρὰ τοίνυν ἐστὶν ἡ τέχνη διὰ τὴν 

᾿δὕρεσιν, διὰ τὴν μάϑησιν, διὰ τὴν τελείωσιν, τῶν μερῶν. 
πῶς γὰρ δυνατοὶ εἷς ̓ἀἄνϑρωπος. καὶ εὑρεῖν πᾶντα καὶ μαϑεῖν 
 παὶ τελειῶσαι; καὶ μαρτῦς αὐτὸς Ἱπποκράτης εἰπὼν, ὅτι τὸ. 
τῆς ἰατρικῆς. τέχνης μάϑημα. μέγα ἐστὲ χοὶ 2) πολὺ, οὐδὲ 

εἰς πέρας φέρομαι ταύτης, καίπερ, γηραλέος καϑεστηχώς. 

3) Τὸ μέντοι, : καιρὸς ὀξὺ υς ἤτον τῶν βοηϑημάτων χαὲ 

᾿γοσημάτων, ἐπειδὴ “παρατρέχει καὶ λανϑάνει τὴν ἡμετέραν 
αἴσθησιν καὶ τῶν δυσχερῶν, ἔστι, τὸ διαγνωσθῆναι αὐτὸν, 
ὥδτε κατὰ λόγον": προσάγειν τὰ βοηθήματα. πολλάκις γάρ 
4) τις εἰσελθὼν εἰς τὸν ἀῤδωστον, συνεῖδεν αὐτὸν ἼΠ01: τόδε 
ἢ τόδε, φάρμακον, ἐπειδὴ, 5) ἔδει καὶ εἰσελϑὼν μετὰ ̓ δύο 
: ὥρας, οὐκ ̓ ἢδυνήϑη᾽ αὐτὸ δοῦναι. ἄλλη. γὰρ ὥρα γέγονε».. 

ῆ. οὖν διὰ τοῦτο ἢ διὰ τὸ δευστὸν Τῆς ὕλης ὀξύς. ἔστιν ὃ 
καιρός; ἀδύνατον. γὰῤ᾽ τῷ αὐτῷ σώματι δὶς ὡσαύτως, ἔχοντι 

᾿πριτυχεῖν. πολλάκις. γὰρ δεϊσαι" τροφῆς ὃ ἄῤῥωστος χαὶ 
μδλλόντων δοῦναι, περὶ τὴν ἐπίδοσιν εἰσέβαλεν δ παρο- 
ξυσμὸς ἢ σύμπτωμά τι χαὶ ἐχώλυσε ϑοένψαι." ἢ πεῖρα δὲ 

᾿σφαλερὴ τοὐτέστιν ἢ ἀπόπειρά" Τῶν ὠφελούντων διὰ τὴν 
ἀξίαν τοῦ ὑποχειμένοῦ ἤτοι; τοῦ σώμαξος. οὐ γὰρ πελένϑοε 
χαὶ πηλὸς χοὶ ξύλα καὶ σκύτος ποθ απδο ἄλλων τεχνῶν. ῇ 

ὕλη τῆς ἰατρικῆς. ἐστιν, ἐν δῖς, ἄχυτόν “ἐστε τὸ πειρᾶσϑαε 
᾿“πολυειδῶς. ξύλον» μὲν γὰρ. ἢ σχύτος χαχῶς 6) μεταχεῖρι-- 

“ ζόμενον, οὐδεὶς. κἰνδῦνος... ἂν ἀνϑρώπου δὲ σώματι, 7:ξ1- 

᾿φᾶσϑαι τῶν ἀπειράξῶν, οὐκ ,ἀσφαλές ξστιν, εἰς ὄλεϑρον 

“ὅλου τοῦ ζώου τῆς "ακῆς, πείρας τελευτώσης. ἄλλως τε ἥ 

πεῖρα σφολε Σ0ὴ διὰ Τὸ. τὴν χρίσιν εἶναι χαλεπήν. πάλιν 
“δὲ ἡ κρίσις Ζαλεπὴ᾽ τουτέστιν ὃ λόγος διὰ τὸ δυσκατάλη- 
᾿σέτον. χαὶ γὰρ μέχρι τοῦ γνὺν ἀμφιβάλλουσιν οἵ φιλόσοφοι . 

1) εἰς τὴν τῶν ἩΣ11- νυ. Ῥ.. 5) μαπχρὸν. οὐδὲ γὰρ Κ. Ρ. 5) ὁ 
μέντοΣ Ὑ. θ. 4) ἐλθών τις πρὸς ΚΤ. Ὁ. 56) Ἐοτί, γε. 6) μεταχει- 

ριζομένω . Ὁ. - : 
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περὲ τοῦ οὐρανοῦ εἴτε σῶμά ἔστιν, εἴτε ἀσώματον καὶ 
εἴτε πεπερασμένος εἴτε ἄπειρος. οὕτως οὖν χαὶ ὃ τῆς 
ατρικῆς λόγος : χαλεπὸς χαὶ δυσϑήφοτος," ὡς δηλοῖ τὸ 

πλῆϑος τῶν κατὰ τὴν ἰατρικὴν τέχνην βω θυ 

ΣΤΕΦΩΝΟΥ. Νῦν ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν ἧ ἥκομὲν τοῦ χει: Ὁ 

μένου, συνϑήκαις τισὶ πρότερον ἑαυτοὺς κατάσφαλιζό-. 
μενοι, ὥστε ἐπὶ ἑκάστου τῶν ἀφορισμῶν ἢ καὶ ἐπὶ 

᾿ τῶν πλείστων τέσσαρά τινα ζητεῖσθαι κεφάλαια » πρῶ- 
τον τὴν σαφήνειαν. τῆς λέξεως, εἴπερ ταύτης. τέ δεύ- 
μενος; δεύτερον τὴν διάνοιαν τοῦ ἄρχαίου, τρίτον “τὸ 
χρήσιμον τῆς ἐγγοίας, χαὲ τέταρτον τὴν διάκρισιν τῶν. 
ἀληθῶν καὶ ψευδῶν ἜΣ: ἐπὶ δὲ τοῖς συμφω- 

»ηϑεῖσιν. ἀρξόμεϑα τῆς λέξεως. Ἰστέον οὖν ὅτι 1}: 
μίῳ κεχόσμηται ὃ λόγος καὶ ἕνὲ καὶ δυσὶ, χαὶ τὸ μὲν 
πρῶτον προοίμιον ἀποφαντικὸν εἶναι δοκεῖ, τὸ δὲ δεύτε΄ 
ρον συμβουλευτιπκόν. ἔχει δὲ ἕκάτερον οὕτως. Τὸ μὲν 
πρῶτον ὃ βίος βραχὺς, ἢ δὲ τέχνη μακρὴ, δ' δὲ καιρὸς, 
ὀξὺς καὶ τὰ ξξῆς, τοῦτο ἀποφαντικόν" τὸ δὲ δεύτερον 
ἔχει οὕτως" δεῖ δὲ οὐ μόνον ξαυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα. 
ποιέοντα χαὶ τὰ ξξῆς. τοῦτο δὲ συμβουλευτικόν. ἀλλ᾽ εἰ 

δοκεῖ ταῖς ὑποσχεϑείσαις συνθήκαις ἀκολουϑοῦντες, ἐπὶ 
τὴν σαφήνειαν πρῶτον τραπῶμεν τῶν λέξξων, καὶ ἀρχοῦ, 
ἀπὸ τοῦ πρώτου. ᾿ 

Ἰστέον τοιγαροῦν ὅτι τὸ τοῦ βίου ὄνομα πολλὰ ση- 
μαΐνει. λέγεται γὰρ βίος ὃ τόπος ἕν. ᾧ τις διατρίβει. 
οὕτω γὰρ Σωκράτην μὲν ἀχαδημαϊκὸν βίον μετιέναι φα- 
μὲν, Πλάτωνα δὲ στωϊκόν" ἀλλὰ καὶ ἀμφίβια ζῶα κατὰ," 
τοῦτο τὸ σημαινόμενον λέγομεν. λέγεται βίος καὶ τὸ ἐπὶ- . 

᾿τήδευμα ὃ ὃ τις μετέρχεται. οὕτω γοῦν φαμεν, τόνδε μὲν 
τὸν ἄνϑρωπον ἰατρικὸν βίον μετιέναι, τόνδς δὲ γραμματισ 
κόν, λέ ἔγεται βίος καὶ ἢ ἐνθένδε τῆς ψυχῆς μετανάστα- 
σις. οὕτω γὰρ τὸ ἀποβιῶσαί. φαμεν καὶ τῷ τέλει τοῦ 
βίου χρήσασϑαι. λέγεται, βίος καὶ τὸ εἶδος τῆς ζωῆς 
καϑὸ λέγομεν. τόνδε σεμνὸν καὶ κόσμιον βίον ὁλέσϑαν ἢ 

φιλόσοφον ἢ ἢ σώφρονα. λέγεται βίος καὶ ὃ χρόνος τῆς 
ζωῆς χκαϑὸ φαμὲν τῶν ζώων τὰ μὲν μαγροβιᾶν τὰ δὲ δλι-. 
πος... τς. 

1) χαλ3 κιὰ δυσϑήρ. ομχι. Ὑ. ἢ. Ο, 

Φήδε τ αν πὸ κα 
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γόβια. λέγεταν βίος καὶ ὃ 1)...-. ἀλλ οὐ: πᾶς, ἀλλ᾽ 
ἐχεῖνος ὃν ᾧ ἐπιτηδείως πρὸς μαάϑησιν διακείμεϑα. το- 

σαυταχῶς οὖν τοῦ βίου λεγομένου, ἢ κατὰ τοῦ τελευ- 
ταίοῦ σημαινομένου, ἢ κατὰ τοῦ προτελευταίου. ἐστὶν ὃ 
“λόγος τῷ Ἱπποχράτει. βραχὺ δὲ εἶστε δηλονότι τὸ ὀλίγον. 
ἧ δὲ τέχνη μακχρή. εἰ δὲ᾽ μακρή ἐστιν ἧ τέχνη καὶ σχεδὸν 
ἄπειρος, τριχῶς ἐστε παραστῆσαι ἐξ τῆς διαιρέσδως, ὃκ 
τῆς. δοκιμασίας ποὶ χρήσεως χαὲὶ ἐκ τῆς τελΞιώσεως. καὶ 
ἔξεστιν 2) ἄνα.... τῆς διαιρέσεως. διαιρεῖται γοῦν ἦ 
ἰατρικὴ 9) οὐ αὐδὸ Βραυϊθπίπτ.. - 

“οὋ καιρὸς ὀξύς. - Ταῦτα τῆς ὀξύτητος. χοῦ. και- 

ροῦ τὰ συμπτώματα. διὰ ταῦτα τοίνυν καὲ οἵ, γραφεῖς. 
ὀπισϑόψελον τὸν καιρὸν γράφειν εἰώϑασι, μηδὲν ἕτερον 
διὰ τούτου ἐνδεικνύμενοι 7, ὅτι παρωχηκότα τοῦτον. ἀδύ- 
γατόν ἔστι κατόπιν “λαμβανόμενον αὖϑις ὀπίσω ἀγαγεῖν. --- : 

- πεῖραν “λέγει τὴν διὰ χειρῶν τριβήν. -- --ἴ 

Ἢ δὲ κρίσις. χαλεπή. --- κρίσιν λέγει τὸν. λόγον, χα- 
λεπὸν δὲ τὸ ,ϑυσκατάληπτον » χαὲ ἔτε τοῦτο οὐ πρός 
4) τι ὁμολογούμενον. ὅτι, “χαλεπὸν. “οἷς κατάληψιν. ὃ λόγος, 
πᾶσαι γοῦν αἱ τῶν ἀρχαίων. “βίβλοι χαὲ μέχρυ τοῦ πα- 
θόντος διαφωνίας μεσταὶ τυγχάνουσιν. οὗ δὲ. -ἐμπειρικοὶ 
ἑτέραν ἐξήγησιν τούτου λέγουσιν ὅτι κρίσιν δ᾽ ἽἹπποκχρά-. 
της ἐνγταῦϑα ὀνομάζει τὴν ἐπίχρισιν εἰς. 

 ΕΥΒῚ5 58 {15 ἀπποϊααίί5 4641: «Ζοιπὸν, εἰ δοκεῖ," 

ἐρευνήσωμεν καὶ τὴν ἔννοιαν τῶν λεγομένων. φησὶν ὃ π-Ξ 
ποκράτης ὃ βίος. βραχύς. καὶ. ἴσως ἀπορήσει τις πρὸς 

αὐτὸν ὅτι πο, ὦ Ἱππόκρατες, τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων 

βραχὺν ἀποφαίνῃ »; καὲ μὴν. ὁρῶμεν ὅτε μέχρις ἑκατὸν ἢ 
“καὶ ἑχατὸν εἴποσιν ἐνιαυτῶν διαρκεῖ τὸ ζῶον. τοῦτο; εἶ 
δὲ καὶ πρὸς ἕτερα ζῶα τοῦτο παραβαλὼν ἔφης, δρῶμεν 

1) Εοτί, χρόνος. 3) Ἰέοτί. ἀναμνῆσαι. 3) Ἐπ ας ϑίορμδηϊ ΘΧρ]84πᾶ- 
(ἴοπθ ραίδε ἔπσαπι πυυϊεαπίαπθ 6βθο ᾿ρβῖιβ ςοπηπιδηίδγίππι δίαῦ δ ὃς. 
ςοπίγδοίαπι ΤΠ Θορ θα. 5: αυ5 ν 61} Οοπιπιθηίατγῖοβ. ἐπ ΑΡρΒονίβιποϑ 

60 Ηἰρροογαίῖ5. δάδγα οἵἴπῆθβ, πῆς Βίορηδηΐ ρείπηαπι ἐππρεϊπποπάσμ πὲ 
ουτοί, ορίδνοσίπι: ἀοῖπαθ βοαυδπέν ΤΠ ΠδορΒ οἰ, ἐὰπὶ τᾶ βοῖ!, Θυδ6 
Οομηπηδπίατῖα απ ψ 6} 158. ἰδηίπμι ἀἰβογορθηΐ, ποίρία ἶσα ὁχ ἢθ6 
ἀρ] Ἰβθῖπιο ΘΧΘΘΓΡΟΥΘ 58118 παδιῖ, οἰδιπι δὲ ὀρεγδῖη ἢ6. ρογάθγθμ, 

ϑτανίοτῖθυβ ᾿πίεπίιβ δίᾳπρ αἰ ΠΣ οσῖθυβ οοὐϊοϊνύ5. 4) Ἐοτί. τινῶν. 

Ν Φ 
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ΠΤ πο ζώων μέχρις εἴκοσιν ἐτῶν ζῇ, τινὰ δὲ ὃλι. 
γοβιώτερα τυγχάνει, ἔνια δὲ τούτων ἐφήμερον ἔχει. τὴν 

ζωὴν ὡς τὰ ἐν Ἰορδάνῃ γινόμενα, ἅ φησιν ὃ «πριστοτέλης 
ἀνίσχοντος. “μὲν ἡλίου ᾿ ἀναβιοῦν, ϑνήσχειν δὲ δύνοντος. 

“τοὐτξων' οὖν παντῶν μακροβίωτέρας οὔσης τῆς τῶν ἀνγ- 
ϑρώπων ζωῆς, πῶς: σὺ βραχὺν τὸν βίον αὐτῶν ἔχαλε- 

σας; 1) οἷο, 

Ζεῖ δὲ. οὐ μοῦνον ξωῦτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιεῦντα, 
ΐ ἀλλὰ καὶ τοὺς παρεόντας, χαὶ τὰ ἔξωϑεν. --- , 

ΘΕΟΦ. Οὗτος συμβουλέυτικός ἐσέιν ὃ ᾿ἀφορισμός" 
“φησὶ γὰρ ». δεῖ τὸν ἰατρὸν μὴ μόνον ἑαυτὸν παρέχειν εἰς 
2) τὰ ̓ δέοντα ποιεῖν τουτέστι κόσμιον εἶναι καὶ 17}. 

χαὶ προσηνῆ καὶ εἰσιέναι πρὸς τὸν κάμνοντα κοσμίως καὶ 
χατὰ λόγον τὰς ἰατρείας ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσοῦντα, 

πέχϑιν πειθήνιον καὶ τοὺς ὑπηρετοῦντας ἐπιτηδείους πρός 
18 τὰς 3) ἐρωτήσεις καὶ ἀποκρίσεις χαΐ' πρὸς τὸ --μὴ 
ἀπαγγέλλειν τε ϑλιβερὸν τῷ κάμνοντι καὶ. τὰ ξξωϑεν 

συμφωνοῦντα" ἦξωϑεὲν. δὲ. ὀνομάζει τὴν τοῦ περιέχοντος 
ἡμᾶς ἀέρος φύσιν «αὶ τὰ Ζατὰ τὰς οἰκήσεις ἐνοχλοῦντα. 

: εἰ γὰρ ϑέλῃ. γενέσϑαι ὑγείά, ταῦτα πάντα 4) ϑέλουσιν 
. εἶναι σὐνδρόμα. ᾿ς 

“ΖΑ ΑΣΚΙΟΥ. 5) Ἢ ὡς᾿ εἶ βούλεται. ὃ ἰατρὸς καὶ 
τὸν ἀσϑενοῦντα. εὐχόλως ϑέραπεῦσαι καὶ τὴν τῶν παρ 
ἐμοῦ λεγομένων Ὄρος καϑαμαϑεῖν, μὴ μόνον αὐτὸς 

- 1) ̓ φοηΐαῆαν δχ ἘΣ πδυβθοϑὶθς ΠΈΣ Ἡ!ρροογδίθμ Βυῖο 

τοβροπᾶογο, ΠΟ αποδα (είοτα ΔηΪπη ΘΠ 18. (ᾳυδηιαυδη εἰ δᾶ ἀεί, 

Ῥοίογαηΐ, ν, ς, ἀ8 6Ιορμδηίε᾽ εἰ ̓ φογπῖςο), 864 αυοδα΄ αὐίθιῃ Β0- 
ΤῊΪη15. ΨΥ 6556 Ῥγδνδῃ, 9) τὸ τὰ ΥΝ. Ρ. 3) αἰτήσεις ζαὶ τὰς 
γ' Β. ὦ ὀφείλουσι») Ψ: Ὁ. Ὁ. δ) Τὴ εοάϊοο Τιδυτδηϊίαπο, ἘΠ0- 
τρηίῖπο : “Ια. ΤΙ ἸΧΤΨ. εοα..: 13, οπατίᾶςοο ρ. δ. δτανίβ. δηοηνπι 
διιοίοΥ β 1π ΔΡΒΟΥΪΒΠΟ5 ΘΧΡΙδπδίϊο εχίδί, οχ αυὰ Ἰθᾶπιδϑοῖ! (011- 

ταθηίατῖιδ. ν] ἀθίην 6556 σοπίγδοίισ. “. Ηος δε ἰηϊα : Ἢ ζωὴ ἑνὸς. 
ἑχάστου .ὀλίγη ἔστ). χαὺ- μιαρὰ, πρὸς τὸ ἀνελλιπῶς καταμαϑεῖν. τὴν. 
ξατρικὴν τέχνην" μεγάλη “)7άρ ἔστι χαὶ πολλὴ χαὺὶ πολλοῦ χαὺ χρόνου 
ψαὺ μελέτης χοΐ πυζνασχήσεως δεομένη, ὁ δὲ χαιρὸς τῶν γοσημάτων 
ὀξὺς “αἱ ᾿φϑάνει ἀποχτείνων τοὺς ἀνϑρώπους Ποῖ τι; ἀσφαλὲς ἐπινο- 
ηϑῆναι τὸν Ἰατρὸν περὶ τοῦ Μοσήματος, ἂν μὴ χαλῶς προγεγυμν»ῶς 
σμέμος Ζαὶ προησκημένος ὑπάρχῃ τὴν τέχνην. τὸ δὲ μὴ μετὰ λόγου, 
ἀλλ ἀπὸ μόνης ἐμπειρίας εὐνειέ τινὰ ἰατρὸν, σφαλερὸν πρᾶγμά ἔστι; 
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σπουδαζέτω τὰ πρέπουτα ποιεῖν ὃπὶ αὐτῷ, ἀλλὰ χαὶ. τὸν 

φοσοῦντα. αὐτὸν διδασχέτω τὰ προσήκοντα ποιεῖν καὶ 
τοὺς. παρόντας καὶ. εὐρακογρῦσερε, αὐτῷ "αἱ πρὸς τούτοις 

ϑυμοῦσϑαι μήτε λυτεεῖσϑαν μήτε τι δὲ ᾿Π: φίλον τῇ 
φόσῳ “προσφέρειν : Μήτε᾽ μὴν σκεπασμάτων. ἢ τοιούτου τι- 
γὸς καταφρονεῖν" τοὺξ δὲ παρόντας Ζαὶ διακονοῦντας ἃ αὐτῷ 
“παραγγέλλειν. μήν ε "ἐνοχλεῖν τὸν πάσχοντα : μήτε. παρὰ 
τὸν προσήκοντα, σρέφειν καιρὸν μήτε χτύπους “ποιεῖν. ἐπε 
αὐτῷ, ὕπνους διακόπτοντας, “μηηδὶ "ἄλλο, τι τοιοῦτον. ταῦτα 

χὰρ΄ πάντα, σφόδρα. πέψις. ὍΝ ϑγείᾳ πολέμια. ἔξωϑεν 
“δὲ. λέχει. φάς 12. οἰκίας, ἐν αἷς. ὄντες. τυγχάνουσιν. οἱ΄ πάᾶ- 
σχοντες; τὰς. μὲν ἁψυχροτέρας τυχὸν οὔσας, τὰς δὲ ϑέρμο- 
τέρας, καὶ τὰς. τῶν ἀέρων. κράσεις, εἶ γοῦν. ἅπαντα ταῦτα 
φησι. συντηρήσειίς, χαὶ ἀκριβῶς φυλάξεις, οὔτ᾽ ἐμὲ ψευδό- 
μενόν τις οὐδὲν. εὕρῃς καὶ τὸν ᾿ἀσϑενοῦντα πανῦ ἄερα- 

“πεύσεις. ταχέως. Ἰστέον ὅτι τὸ παρὸν προοίμιον δ᾽ 1π- 
᾿ποκράτης εἰς δύο. εἰδὴ “λόγων ἔτεμε. μέχρι. μὲν γὰρ τοῦ, 
ἧ δὲ κρίσις. χαλεπὴ, ἀφοριστικὸς. καὶ, οἷον διδασχαλικὸς 

ὃ λόγος. ἐσεὶν,. ἀπὸ δὲ τοῦ, δεῖ δὲ “καὶ τὰ ἑξῆς, συμβου- 

λερεικὺς μέχρι. τοῦ καὶ τὰ ἔξωϑεν., τον 

: οὐ τα Ἔκ Στεφάνου. 

ι Τὸ δὲ τὰ ν, βέργεῦ σέοιέοντα δεῖται: ζητήσεως. χρεὼν γὰρ : 
εἰπεῖν τὲ δεῖ τὸν ἰατρὸν μεταστελλόμξνον. διαπράττεσθαι. ταῦ- 
,φζὰ τοίνυν, ὡς ἕν" ἕκτῃ λέγεται, ἐπιδημίᾳ, σιολλά. εἰσι χαὲ 

διάφορα, πρῶτον. “εν. γὰρ δεῖ αὐτὸν ̓ ἄγϑρωπον, ἀνετπίλ, ἡμῖτον 
“παὶ αἰδέσιμον εἶναι,τοὺο δὲς ὄνυχας μὴ ἄγαν ηὐξημένους ἑ ἔχειν, 

"ἐκτὸς μέντοι τῶν χβιρουρ γῶν. οὗτοι, γὰρ χρείας αὐτῶν. ἐχου- 
σιν ἂν ταῖς χειρουργίαις κεχρημένοι. τούτοις δίκην, σαρκο- 
λάβων. ---᾿ ---- ἐπὲ. δὲ τοῦ διαιτητικοῦ οὐ δέον ἐστὶν ηὖ- 

ξημένους εἶναι τοὺς ὄνυχας, πρῶτον μὲν ὅτι δύπος αὐτοῖς. 
ὀγγίνεται, ὅπερ βδελυκτόν ἔστι. - κατὰ δὲ: τὴν 
ἐσϑῆτα οὗ δεῖ. αὐτὸν δυπαροφόρον. εδἶναι, ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰὴν 
᾿ἐσειβασμένον,. ὥστε. σηρικά τινὰ ἀμφιέννυσϑαι. - - χαὲ 
μὴ ϑρασύν τινὰ χαὲ αὐϑάδη. καὶ περίεργον εἶναι" τοῦτο 

τὸ δὲ μετὰ λόγου χρίνειν χαὶ ἔπιστήμης τὴν τῶν ᾿γοσημόάτων ἄχρέ- 

βειαν, δύσχολόν ἔστε χαὶ ὀλέγοις χατορϑούμενον. εἴ βούλεται εἰε. 



᾿Ὶ 

ποιότητα 2) μεϑαςβόσεται. -- 

᾿ 365. 
γὰρ σοβαρότητός τὐτῆν μήτε οὖν κατηφῆ τε καὶ σκυϑρω- 

᾿πὸν, τοῦτο γὰρ δειλίας ἐστί. --- --- Ταῦτα γὰρ πάντα δεὶ 

ἀσκεῖν τὸν ἰατρὸν μᾶλλον μὲν ὡς ἄνθρωπον, ἧττον, ̓  ὡς 
1) ἐατρόν. ξ  τει- 

Ζεῖ. αὐτὸν. ἐπίστασϑαι, ὁπηνίχα δεῖ. ἀνϑηρῶς εἰπε 

μετα φωνῆς. καὶ φϑέγματος τρανοτέφου, ὁπηνίκα δὲ μεθ᾽ 
ἦσυχίας, ἠρέμα καὶ πρφέως, καὶ αὐτῷ “δὲ τῷ βήματι τοι- 
ὥσδε ἢ ἢ τοιῶσδε χρώμενος, ὅπερ, πρὸς τὴν τῶν νοσημάτων 

“1:1. δὲ αὐτὸν χαὲ ἀπεριέργως ποιεῖσϑαι τὰς περιόδους. 
οὗ γὰρ εἰκὸς πρὸς τὸν ἄῤῥδωστον ἀνερχόμενον ᾿ἀποφαίνε- 
σϑαι, τοῦτο τὸ σκεῦος τί ποιεῖ, οὐδὲ, μετάϑες αὐτὸ ἐκεῖ, 
-- -- ἀλλὰ. δεῖ σπεύδειν αὐτὸν περὲ τὴν διάγνωσιν χαὶ 
τὴν “ϑεραπείαν τοῦ γοσήματοξ. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 3) πολλὰ 
αὐτὸν εἰσιέναι προσῆκεν, ἵνα μὴ δόξῃ προσκορής" ---- 
δεῖ δέ σε καὶ τυραννικὸν εἶναι πρὸς τὰ »οσήματα χαὶ μὴ 

προσώποις μηδὲ 5 ἀξίᾳ χαϑυτπεείχειν τὴν τέχνην. - δεῖ δὲ 

πρὸς τούτοις καὶ τῶν αἰτίων πάντων ἀνιχνεύειν τὰς ἐφό- 
δοὺς χαὶ τὴν φύσιν, καὶ μάλιστα τῶν “προκαταρχτικῶν. -- 
-- τοῦτο γάρ ἔστι τὸ, τὰ δέοντα ποιέοντα. ἔστι δὲ ἃ καὶ 
τὸν νοσέοντα χρὴ συνεισάγειν --- --- --- πειϑήνιον εἶναι -- 
--Ξ οὕτως γάρ φησιν ὃ ἰατρὸς ἐν ἐπιδημίαις, ὅτι ἢ τέχνη 
διὰ τρία ἐστίν" ἔστε γὰρ ὃ ἰατρὸς, ἣ νόσος καὶ τὰ αἴτια; 
- -- -- παρόντας -- -- ὑπηρετοῦντας τῷ ἀῤδώστῳ καὶ 
τοὺς ὁπωσοῦν ἄλλως ἢ διὰ φιλίαν ἢ διὰ συγγένειαν προ- 
εδρεύοντας αὐτῷ ἐν τῇ νόσῳ. --- -- τεσσάρων γὰρ ὄντων - 
“τῶν ϑεραπευτικῶν σχοπῶν, τοῦ τε ἀπὸ τοῦ ποσοῦ καὶ 
τοῦ ἀπὸ τοῦ ποιοῦ καὶ τοῦ καιροῦ χαὶ τοῦ τρόπου τῆς 

- ’ »Ἥ , -“»7- - “- ῃ 

χρήσεως, οἱ μὲν τρεῖς μάλιστα ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ τυποῦντοι; 

1) Νδιη σοιημιηθ5. σαπὶ οἰπηΐϊαπὶ Πομιΐηυμη νἱγίαίο5. 9) Τη [6- 

Ῥυρὰθ ἀγάθη θυ οἱ δου(5. ππογ 5. Ἰθπίθ ἰησοᾶαί:; ἴῃ Ἰειβαυβία »,. 08- 
ἐρῃογα οὐπὶ βίγορίία. ἐν γοῦν τῇ μεγάλῃ ϑεραπευτικῇ ὁ Ταληνὸς 
ὑπέϑετο εὑρεθϑῆναί τινὰ χαϑεύδοντα αὐτῷ, αυἱ δἄεγτα ποϊεραί 9 

Βοιηπα Ργοίαπάσπι, 564 ᾿πίγδη5. οὐπὶ βίγορίία Ὄχρογβοίδοίαβ -5Ππ|- 
510 οἴθαπι. 35) Θδθρὶαβ νἰβι οί δοργοίοβ οχ δοιιὶ5 που 5 ἀθοι οηΐθ8᾽ 

τατῖαβ 605, αἱ ἀϊ αι γΠ15 6Χ τη ον θ15 Δ Ρογδηϊ, 4) οἰδὶ γϑϑοβ βἰνθ ΤΗΝ ΙΣ 
διγαίπ5. ἐπογίηΐ,. : 
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ΖΙ 

ὃ δὲ “τρύπος τῆς χρήσεως ἐπίχοινός. πως. ἐστὲ καὶ ἐν τῷ 
ἰατρῷ καὶ ἐν τοῖς 1) ἐξυπηρετοῦσι. -- --- “ 

δ. τ; τῇσι ταραχῇσι τῆς πως καὶ τοῖσιν ἐμέτοισι 

.3) τοῖσιν αὐτομάτως γιγνομένοισιν, ἢν μὲν. οἷα δεῖ χα-- 

ϑαίρεσθαι, 9). καϑαίρωνται, ξυμφέρει ᾿ τς καὶ εὐφόρως 
φέρουσι" ἣν δὲ μὴ, τοὐναντίον, -- 

ΘΕΟΦ. 4) ἹΙρὶ κενώσεως φυσικῆς καὶ ἘΣ τς διάλα- 
βεῖν προθέμενος ἠναγκάσθη ὑπὸ τῆς ἀλολουθίας τοῦ λό- 

γου τῆς γαστρὸς μνημονεῦσαι. ἄλλως τε ἀπὸ γαστρὸς νῦν 
ἤρξατο, τουτέστιν ἀπὸ τῆς σιτοδόχου χοιλίας, ὅτε καὶὲ 
πρῶτον ἢ τῆς τροφῆς πέψις ἐν τοὐτῷ τῷ μορίῳ γίνεται. 
5) διαφέρει δὲ κάθαρσις κενώσεως, ὅτι ᾿ μὲν τῆς κατὰ 
ποιότητα 6) βλάβης ἀπαλλαγὴ, κάϑαρσις ὀνομάξ Ἔται;. 
κένωσις δὲ ἢ Ἴ τῆς κατὰ ποσότητα. ἐνταῦϑα οὖν περὲ 

τῆς χατὰ ποιότητα χαὶ φυσικῆς "κενώσεως ὃ λόγος ἐστὲ 
τῷ Ἱπποκράτει. τὸ γὰρ οἷα ποιότητός. ἔστι σημαντικόν. 
᾿ἀλλὰ καὶ τὸ μαϑαίρεσϑαι ἐπὶ “ κατὰ ποιότητα εἴρηται 

κενώσεως. πάλιν τὸ αὐτομάτως ἐπὶ τῆς φυσικῆς εἴρηται 
κεγώσεως, οὗ μέντοι ἐπὶ τῆς τεχνικῆς. ἐὰν οὖν ἐπὶ ταῖς 

ο᾿Τάροχαις τῆς Ἀθιλτα8 8) 10: ταῖς. δέ αὐτῆς 7. Ὁ ΠΕ. 515 

1) ΟοπίαρυϊεπίαΣ οὑπὶ δορτοίο ὅθ υθριβ οἱ ἡποιηάῖθ, πο 
δ Ἰδοίυτα ρϑοπηῖδθ διιϊσοτπηνθ, μηδ᾽ ἀχαταϑύμιον χαὶ ἀνάρ- 
μόστον ἔντευξιν ἐπὶ αὐτῷ ποιῶνται 1. 6. δάππιονοδηξ οἱ ἀυ]- 
668 διηΐοοθ, ἔξωϑε»] τὴν τοῦ περιέχοντος ἡμιᾶς ἀέρος φύσιν. ν. ς. εἷ. 
415 πιραΐοηβ οὐ βίη ΡῈῚ βπάογοῃ αἰνίπαγιί, ποαὰὸ βορίππο 416 58-- 
ἄοῦ ῥγογυμηραί, εἴπερ μήτε ἐξ αὐτοῦ τι προημελήϑη περὶ τὴν σημεέω--. 
σι, μήτε ἔχ τοῦ γοσοῦντος ἡμαάρτηταί τε, ἢ ἐξ τῶν παρόντων, ἐπὶ 
τὼ ἔξωϑεν ἀναδραμεῖν, οἰδὶ ἔοτίε δογῖβ πιυίδιῖο ἐγ οι ἀϊουῖβ ἱπηρδα!- 
χηθηΐο ἐπουῖς χαὶ σύμπτυξις τῶν πόρων, νεῖ 51] 405 ροτγίδγγιίαβ. [α]- ᾿ 
ϑυγο ἀδγερθηίθ εἰδπιανοσίς δὲ πηϑίαμη ᾿π] θοῦ δεργοίο, συγννεύσασα 
ἡ φύσις οὐχ ἴσχυσεν ἐφαπλῶσαε ξαυτὴν ἐξ. Ξοοογποτο Ὠαποταθ πο- 
ἐοηία5. ἔστ; δ᾽ ὅτε, χαὶ ὁαγϑαίας βροχῆς γενομένης, τοῦτο συμβέβηκεν. 
οὐ δεῖ δὲ ἀποφαυλέζειν τὰ τοιαῦτα. 300 ἥποιη ΘοΒ 11} τημ]η5. δδέ 

Βίδρμδμμβ. πη ἀἀπιίγαηαο ἩΠρροογαίθ, ααΐ ἰΔπί85 βϑπίεπείαβ ίδπὶ θγο-ς 
νον ἀἰχοσῖί, 2) Ὅπι. Ὁ. 8) χενοῦται Α. ἃ, σίοββειιβ 4) Οοά. Υ. 
σ. 6χ δος ἄδιθιη. ΔρΒουΐσπιο δχογάϊαπν βυπι, 5) τί διαφέρεξ 
χάϑαρσις χενώσεως. δα. Ψ. ς. 6) τῶν χυμῶν αάϊε ΨΚ, ς, 5) ἐπὶ 

τῆς χατὰ Ὗ. Ὁ. 8) χαὶ ταῖς δὲ αὐταῖς Ὗ. Ὁ. 



δ 
ἐχιρίσεσὶ χὰ τοῖς ̓ δὐτοιϊἄτως γύδμένοις, ἐμέτοϊς, οἷα᾽ Ζρὴ 
καθαίρεσθαι, κἀϑαίρωνται; τουτέστι τὰ λυποῦντα κατὼ 

ποιότητα, συμφέρει» εὐφοροῦσι γὰρ οἵ χαμίνοντες, ἐλουϑε-... 
θούμενοι. τῆς κακοχυμίας. δἰ μέντοι ἄλλων τινῶν χυμῶν. 
κάϑαρσις 7ένηται. χαὶ μὴ Τῶν λυπούντων, τοὐναντίον, 
“οὔτε 1) γὰρ συμφέρει, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον δυσφοροῦσιν οἵ 
χάμνοντες. πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας ὅτι διὰ τί τὴν φυσικὴν. 

χάϑαρσιν προέταξε τῆς τεχνικῆς; φαμὲν, ὅτι ἡ τέχνη τὴν 
φύσιν μιμεῖται, ἀλλ οὖχ ἢ φύσις τὴν τέχνην. 

Οὕτω δὲ καὶ ἥ κενξαγγη 17, ἢν μὲν’ οἵη δεῖ γίνεσϑαι, γίνη- 
Ζαι; δυμφέρει τε χαὶ εὐφόρως φέρουσι" ἢν δὲ μὴ, τοὺ- 
γαντίον. --- 

ΘΕΟΦ. Περὶ τῆς φυσικῆς 2) χενώσεως πρότερον. 
διέλαβε, νῦν καὶ περὲ τῆς τεχνικῆς διαλαμβάνει. 3) ὃ γὰρ 
“Ἵπποχράτης ἅπασαν κένωσιν ὀνομάζει χεναγγείαν ἀπὸ 

᾿ τοῦ συμβεβηκότος, ἐπειδὴ κενὰ τὰ ἀγγεῖα συμβαίνει γίνεσθαι 
κατὰ πάσας τὰς χενώσεις.] Καί φησιν, οὕτω καὶ κενεαγ- 
γείη, 4) τουτέστι κατὰ. τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἢ Ζεχνικὴ 

, κένωσις τῇ φυσικῇ." δ) πενεαγγεία, μὲν οὖν ἐστιν ἥ χένω- 
σις τῶν ἀγγείων τῶν περιεχόντων τοὺς χυμούς. ταῦτα 
εἰσι δὲ τά τε ἀρτηριώδη καὶ φλεβώδη ἀγγεῖα. ἐὰν οὖν, 
ἐπὶ τῆς τεχνικῆς χενώσεως, χαϑάπερ καὶ ἐπὶ τῆς φυσι- 
χῆς 6) εἴρητο, οἷα δεῖ γίγνεσϑαι, γίγνωνται τουτέστιν οἷα, 
δεῖ, κενοῦσϑαι, κενοῦνται!, ξυμφέρει τῷ παντὶ σώματι, ; 

εὐφοροῦσι γὰρ οἵ »οσηλευόμενοι, ἣν δὲ μὴ. τοὐναντίον, 
οἷον εἰ χολ ὥδης ὑπόκειται ὕλη Ἵ) πλεογεχτοῦσα; κενωϑῇ 

δὲ προνοίᾳ τοῦ ἰατροῦ, 8) Ὁ ῳ χαὶ εὐφόρως ὃ κάτ. 

1) γὰρ οχα, Τ᾿ Ὁ. 6.9) διαλαβὼν. Ψ, Ὁ, .α; πρότερον διέλαβε. οΥϑ, 
νιν. ο. δ), ὃ -- χενώσεις οὔ. Ὗ. ἢ, ς. Ὁ. Τη οοἄ,. ΥὟ. ἃ 1 81 τ 
ἴηδ Ἰορυδβίαγ. 4) ἤγουν Υ͂. ς. 5) πὸ τῶν ὃν αὐτοῖς πλεοναζόντων. 
χύμῶν ἐὰν χατὰ λόγον γένηται ἡ σένωσις καὶ χενωθῶσιν οἷα δεῖ 28 
γοῦσϑιᾳ,; ξυμφέρει ἐὰν δὲ ὑπόχειται χολῶδες περίττωμα χαὺ πλεονγὲν 
“τεῖ τὸ γοσηλευόμενογ» δἀάϊξ Ψ, ο, Ὁ εἴρηται . θ-. 57) Τῃ μος ψϑῖτ 
Ῥυτῃ 7αῖῃ ἀδϑίηϊ βοῃοιίον ἀπδτίαμη ἴῃ ν΄ Ὀ. δ( Ὁ. 8) Ταχροῦ φλέγ- 
μα; οὐ συμφέρει, ἀλλὰ χαὺὶ μᾶλλον ὁ χάμγων δϑυσφορεῖ. Ηδοο 88- 
Αἰ Ψ. ς. δομολίομαὰθ λια δυῖι, 



πτπττπππαποσπστσταπηττσπτοσπτασασαστανεσιτο 

Ὀυυκσεσίωος 

δῦ. 

μνῶν φέρει- τεὶ δὲ. χολῆς. πλεοναζούσης κενοϑῇ, φλέγμα 

προνοίᾳ τοῦ ἰατροῦ, τοὐναντίον οὔτε συμφέρει, ἀλλὰ χαὲ 
μᾶλλον ὄ χάμνων δυσφορεῖ. ὅτι δὲ. περὶ τῆς τεχνικῆς, κε-- " 
»γώσξως τῷ Ἰπποκχρᾶτει ὃ λόγος νῦν, 110) ἐξ τοῦ εἰΤεεῖν, 
οἷα δεὶ γίγνεσϑαι, γίγνωνται. 

Ἐπιβλέπειν οὖν δεῖ χαὶ χώρην," καὶ ὥρην, καὶ } ἡλικίην, 
καὶ νούσους ἐν ἦσι δεῖ; ἢ δ). - 

ΘΕ 0Φ. 1) Εἰ γὰρ ταῦτα πάντα Ὁ που τυπὴ τιῤ, τρτῦς 
τερον ἐπὶ τὴν. τοῦ χυμοῦ 'κένωσιῖν ἀφίξοιτο, τοῦ λυποῦν- 
Ζος. οἷον - εἶ οὕτως ἔτυχεν ἐν τῷ σώματι, ξανϑῆς χολῆς 

πλεονεμτούσης γνωρίσματα; συνεπιβλέβειν αὐτῇ δεήσει. καὲ 

εἰ ἡ ὥρα ϑερινὴ χαὶ ὃ χάμνων ἀκμάζων καὶ εἰ τὸ χωρίον 
ϑερμόν. 2) οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ φλέγματος, εἶ χειμὼν εἰ 
παὶ τὸ χωρίον ψυχρὸν, 3) εἶ πρεσβύτης. ὃ ἄνθρωπος, ἀλλὰ 

χαὶ πρὸς τούτοις αὐτὸ τῆξ νόσου τὸ εἶδος, οἷον ὅτι τρι- 
ταῖος ὑττὸ χολῆς ᾿ξανϑῆς ἐπικρατούσης γίνετᾶι, τεταρταῖος Ὁ 

11 Βίθριιαπο: Ὅπερ ἐν τῷ ΤΕ: διαίτης ὄξέων πεποίΐηπε χαὶ ὭΣ τῷ ̓ περὺ 

ἀγμῶν χαὶ ἄρϑρων, τούτῳ χαὶ νῦν τῷ τρόπῳ παρηπολούϑησεν. ὡς 

γὰρ ἐν τῷ περὺ διαίτης ὀξέων βουλόμενας δεῖξαι ὅτι ἡ ἐναλλαγὴ τοῦ ἔϑους 

βλάβην ὃν τῷ σώμοατε δύναται ποιεῖν, ἔλεγεν. ὅτι οὗ εἰθισμένοι δὲς 
σιτεύεσϑαι ἅπαξ τρεφόμενον εἰς, --- --- σπανιεάχις ἑππασίᾳ χρώμενον ν 
τοξείᾳ ἢ δρόμῳ ἢ δειρομάστῃ εἰο. --- --- ᾿στέον ὅτε οὗ παλαιοὶ γυμνα- 
στιχὰ σώματα ἐκάλουν τὰ τὸν πένταϑλον ἀγῶνα ἀγωνιξόμενα πάλην, 
πυγμὴν, παγχρόάτιον, δρόμον καὶ δίσκου βολήν. --- --- οὐ γὰρ ὁύε, 

ὙΓαΣ α μένειν, ἐν τῷ αὐτέῳ οὐδ΄. ΟἸΤῸΕΜΈΕΟΜΙ "σαφὲς εἶνγαν 
᾿δοχεῖ τὸ παρὸν ἌΣ 2. ὅϑεν χαὶ διαφόρως αὐτὸ οἱ παλαιότερον τῶν 
-ξξηγήτῶνγ. ἐρηγήρεοξεῦ, οὗ μὲν γάρ φασιν, ὅτε διὰ τοῦτο. αἵ εἰς ἄσρον 

εὐεξίαν σφαλεραὶ ἐπὲ τῶν γυμναστικῶν, διότε τῷ -πλήϑει τοῦ αἵματος 
βαρυνόμεναι αὐ δυνάμεις ἠρεμεῖν ἀναγκάζονται ), ὅπερ 'ιἄτοπον». -- τὴν 
ἡσυχίαν τῶν δυνάμεων διαβάλλει ὁ “Ἱπποχράτης. --- ἡσυχία χαὶ ἄνε- 

»εργεσία. Ξ-- οὕτως γοῦν ἂν ἄλλοις ὁ Ἱπποχράτης" χένησις, μετεξετέρη 

πρατύνει, ὠργέη δὲ τήκει. --- ὁ δὲ Ταληνὸς ἑτέρως ἐξ ηγεῖται τὸ χωρίον 

ὥστις χαὺ- μᾶλλον ἐπαληϑεύεν τῷ λόγῳ. φησὶ γὰρ ὅτε περὶ τῶν ἐν 
ημῖν δυνάμεων τοῦϑ' Ἱπποσράτης εἴρηχε καὶ μάλιστα τῶν. φυσικῶν. 

- -- ὡς χἀπὲὶ τῷ» ἔξῳϑεν ἔχει χλιμάχων, ἀνελθὼν γαίρ τις ἕως τῆς 
“οχάτης βαϑιμίδος χαὶ πρόσω σπεύδων ἀνελϑεῖν, ἐπεὶ μὴ βαϑμὲς ἄλλη 
πρόχειται, χάτῳ χωρεῖν ἀναγκάζεται. Τιὰ εἰἴατα «6. Βαπιπια βαμίαίς 465 
:ΞΟΘμ ἀδγ2:5 (δϑέ ὭΘΟΘΘΘΘ, 2) χαὶ εἶ χολῆς ξανθῆς πλεογεχτήματα. ἔχω 

ᾧ ἀῤδωστῶν δα. Ψ. «. 8) χαὶ ὁ Ξάμνων γηραιὸς ν.».6σ 
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δὲ ὑπὸ μελαίνης, ἀμφημερινὸς. δὲ ὑπὸ φλέγματος, ὃ ξὼν οὖν 

ταῦτα 1) πρεπόντως περισκέϊψοιτό τιρ, ἀκριβῶς πρὸς τὴν. 

κένωσιν ἀφίξοιτο.᾿ τὸ δὲ ἐν ἧσι δεῖ ἢ οὔ τοιοῦτόν ἔστιν, 
ἐν αἷς προσήκει ἢ μὴ προσήκδι τοιοῦδε ἢ τοιοῦδε χυμοῦ 

ποιεῖσθαι τὴν κένωσιν. 2) Ιστέον δὲ δτὶ “Ἱπποκράτης κατὰ 

παλαιὸν ἔϑος τὴν. νόσον ἐνταῦϑα. κατὰ πάντων λέγει του- 

τέστι αἰτίων, συμπτωμάτων καὶ νόσων. ἷ 

ι. ΖΑ͂Μ. 959Ὸ λέγει; τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι ὅταν ταραχὴ χαὶ. 

κίνησις γένηται ἢ τῆς γαστρὸς ἢ δὲ ἐμέτου αὐτόματος 
φουτέστιν ὑπὸ τῆς φύσεως κινηϑεῖσα καὶ μὴ ὑπὸ Ἰατρι- 

᾿κῇς τινος τέχνης, εἰ μὲν γένηται ἢ κένωσις, οἵα δεῖ καὶ 
πρέπει, ἢ ὡς εἰ ἐκεῖνος δηλονότι ὃ χυμὸς κενωϑῇ, ὃς ἔτυχε 
πλεονάζων ἐν τῷ κενοῦντι σώματι, ἤως εἰ ὃ ὑπὸ ϑέρμης 
καὶ ξηρότητος πάσχων ξανϑὴν χενώσει χολὴν, καὶ ὃ ὑπὸ 
ψυχρότητος φλέγμα; καὶ ὁμοίως ἐπὲ τοῖς ἄλλοις ἡ κένω-. 

σις ἀκόλουθος γίνοιτο, ὠφελεῖ τὲ καὶ εὐκόλως τὴν κένω5 

1) ἁρμοζόντως Ὗ. ς. 3) Ουδα ϑοαυμίατ, οτὰ. Ὗ', ο. 8) δίορ βαπυβ 
ἜΧΡΙΙοαΐ, οὐν ἃ νεπίγιου!ο ἱποθροσῖξ βϑυθοπηθι, Ναπι ἴῃ 60 ΡΥΪπιᾶ 
οοοίϊο ἢί, οἰυβαμο δἰδοίίομοβ ἐγοαπθηιββίηδαθ. οὕτω γοῦν ἀχουστέον 

τῶν ἀνθρώπων ὁσημέραι λεγόντων, ἠπέπτησα, ἐμπεπγευμάτωμαι, χλυε 
δωνισμοί μοι ἐγένοντο ἢ βορβορυγμοὶ ἢ στρόφοι. ΑἸΐα εἰἴαπι οαιϑᾶ, 
δθς δβί;: Ψεη ]οα ]5 πον 5 σου ρσο δέοι ομθβ βυδ5. σοιημη μη] οδί, 
οοτάϊ διὰ τὴν γειτνίασιν, --- ἔνϑεν στομάχου πάσχοντος, αἱ χαλουμέ- 
ναι χαρδιαχαὶ γένονται συγχοπαΐ τε καὶ λειποψυχίαι --- οἱ Ὠοραί!; ἴῃ 
αὺο βθοιπάα Ἄοοοίϊο Βὲ ἰ. 6. βαρ ραγαΐαγ, --- χολ αγωγὰ τοίνυν ἐστὶ 
χαϑαρτήρια τό τε τῆς ἀσχαμωνίας δάχρυον χαὶ τὸ ἀψίνϑιον χαὺ ἥ,, 

ἀλόη εἰς. φλεγμαγωγὰ δὲ ἀγαριχὸν, πολοχυνϑὴς καὶ ἐφόρβιον “αὺ 
λευσὸς ἐλλέβορος, μελαγχολιχὸν δὲ χεγνοῖ λέϑος ἀρμέσιος; ἐπίϑυμον». 

χαμαίδρυον, μέλας ἐλλέβορος, --- --- ὑδοαγωγὰ καὶ πνευμάτων καταῤῥης. 
χτικὰ, οἷον πέπλιον, ὑδραγωγὸς λέϑος, λάϑυρὶς, χγνίδιος χόχχος; ἡ 1λε- 

πὶς τοῦ “χεχαυμένου χαλκοῦ, χαὶ ἐλατήριον. ἸΝΙαἰοτίατη Ἰαίθηίθπι γΈΓῸ 

ΤΟΡΠΟΒΟΙΩΙ5 ῬΥΪΗΟ ἸΏΟΓΡΟ ν, «, {Γ}|{4611.8, οαυβὺ8., Ἰείοίυθ. ἃ Ὁ116,. 

«οπιᾶ,) ἰΘ Ππᾶγρυθ ἃ Ρἱ(υϊ4, αυδγίδι8. οἱ το] δηςῃο! α ἀρ Βυπιογα ἴλ8ς Ἷ 

ἸΔΠΌΒΟ]1ςο, ἀβεῖϊίοβ ἃ δαυδ: ϑθοιηάο Βγταρίοπνδιῖβ ν. ο. δέψα ἀφό-, 

θητος, ἀγρυπνία πολλὴ, ζέσεως αἴσθησις χαὶ βρασμὸς οίς: ἰηάϊοαμί 
ὈΉ θαι; ἰογίϊο ἀπὸ τῶν στοιχεέων. ταραχὴν] μὲν γαστρὸς ἐνγοῆσαι, οὗ 
μόνον τὴν εἰς αὐτὴν συνδρομὴν τῶν χυμῶν, ἀλλὰ χαὶ τὴν δὲ αὐτῆς 
ἔχχρισιν, τὰς γὰρ τοιαύτας “ενώσεις, ταραχὰς εἰώϑαμεν ὀνομάζειν- 

᾿αὐτόματο» -- τὴν ὑπὸ τῆς φύσεως γινομένην πρὸς ἀγντιδιαστολὴν τῆς 
τεχγνιζῆς, Ἷ 
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σι» ὑπομένουῦιν οἵ κενοῦντες. εἰ δὲ γένηται τοὐναντίον 

καὶ ὃ μὲν ὑπὸ ξηρότητος πάσχων. καὶ ϑέρμης φλέγμα κε- 
γνώσῃ τυχὸν, ὃ δ᾽ αὖ ὑπὸ ψυχρότητος ἐνοχλούμενος ξαν- 
ϑὴν κένωση χολὴν καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως μὴ ἀκό- 
λουϑὸς τοῖς νοσήμασιν ἢ κενώσις γίνοιτο, οὔτε ὠφελεῖ 
καὶ δυσκόλως ὑπομένουσιν οἱ χενοῦντες. καὶ ταῦτα μὲν 
περὶ τῆς φυσικῆς κενώσεως. ᾿ ἔπειτὰ φησιν, ὅτε κατὰ τὸν 
αὐτὸν τρόπον γίνεται καὶ ἢ πενεαγγείη ἤως ἧ κένωσις 
τῶν ἀγγείων τουτέστιν ἧ ὑπὸ ἰατρικῆς τέχνης, καὶ μὴ φυ- 
σικὴ κένωσις. τὸ μὲν γὰρ ἡμίσυ τοῦ παρόντος ἀφορισμου 
περὶ τῆς φυσικῆς ἡμᾶς. ἐδίδαξε καϑάρσεως, τὸ δ᾽ αὖ ἔτε-, 
ρὸν ἥμισυ. περὶ τῆς τεχνικῆς διαλέγεται. διὰ τοῦτο ἐχεῖ 
μὲν καθαίρεσθαι καὶ καϑαίρωνται εἶπεν, ἐν τούτῳ 
δὲ, γίγνεσϑαι καὶ γίγνοιτο, δηλῶν ὅτε περὲ πράξεως καὶ 
ἐνεργείας ἰατρικῆς διδάσκει" ὥσπερ γοῦν φησιν ἐν τῇ φυ- 
σικῇ κεγώσει;, εἰ μὲν. τὰ πρέποντα καϑάρῃ ἢ φύσις παὲ 

, σὰ πλεονάζοντα καὶ ἐνοχλοῦντα, ὠφελεῖ" εἰ δὲ μὴ; τοῦ-- 

γαντίον, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς χαϑόρσεως, εἰ τὰ ἔνος. 
χλοῦντα τῷ σώματι καϑάρῃ ὃ. ἰατρὸς, συμφέρει εἰ δὲ μὴ, 
τὰ βλάπτοντὰ οὔτε ὠφελεῖ, ἀλλὰ καὶ βλάβην ποιεῖ. κε- 
νεαγγίαν δὲ τὴν κένωσιν ὠνόμασεν ἀπτὸ τοῦ συμβαίνοντοι". 
συμβαίνει γὰρ πκενουμένων τῶν χυμῶν, τὰ ἐν οἷς ἦσαν 
ἀγγεῖα. κεγὰ γίνεσϑαι, ἔπειτα φῆσιν συμβουλευτικῷ ᾿σχή-- 
ματι, ὅτε πρέπει τὸν ἰδτρὸν ἐπιτηρεῖν καὶ ἐπισχέπτεσϑαι 
καὶ τὸν καιρὸν, καϑ' ὃν ἐργάζεσθαι μέλλει τὴν χάϑαρσιν, 

ξὰν μὲν, ξανϑὴν μέλλῃ. καϑαίρειν χολὴν, εἶναι καὶ τὸν. 
«καιρὸν ϑερινὸν, καὶ πρὸς τῷ καιρῷ καὶ τὸν τόπον, καὶ 
τὴν ἡλικίαν ἐσεισκέπτεσθϑαν τοῦ χάϑοερόμέ νου" δεῖ γὰρ ἐπὲ 

τοῦ. τὴν. ξα»ϑὴν χεγοῦντος χολὴν. καὶ τὸν καιρὸν ϑερινὸν 
εἶναι καὶ τὸν τόπον θερμὸν χαὶ τὴν ἡλικίαν ἀκμάζουσαν 
καὶ νέαν ἐπὶ δὲ τοῦ φλέγμα κενοῦντος τό τ χωρίον εἷ- 

ναι ψυχρὸν καὶ τἄλλα ἀκόλουθα. καὶ πρὸς τούτοις φησὶν, 
ὁρᾷν δεῖ καὶ τὰς γόσους, οἵα κάϑαρσις ἑκάστῃ προσήκει, 

καὶ εἶ" τριταῖος μὲν. ὃ πάσχων, ξα»ϑὴν καϑαίρειν χολὴν, 

δὲ δὲ τεταρταῖος, μέλαιναν, εἰ δὲ ἀμφημερινὸς. φλέγμα. 
“χαὶ ἔτὲ ὃ ὑπὸ τοῦ χαρπίνου. μὲν πάσχων πάϑους, μέλαι- 
γαν" ὃν δὴ πάλιν ἐρυσίπε ας ἐνοχλεῖ, τοῦτον ξανϑὴν κενοῦν 

- παρασχευάζειν χολὴν καὶ ἐπὲ τοῖς ἑξῆς ἀκολούϑως νοσήμασι. 

ἔ 11. 17 ᾿ 
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τοῦτο γὰρ βούλεται, τῷ “πποκθάτει τὸ, κατὰ γοι 'σόυς ἐν 

ἦσι δεῖ ἢ ἢ οὔ τ0 51} 58 

γ΄. Ἐν τοῖσι, γυμναστικοῖσι αἱ ἐπὶ ἄκρον εὐεξίαι σφαῖε: 

ραὶ, ἢν ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἔωσι" οὐ γὰρ. δύγαντᾶι μένειν ἐν 

ΟΣ οὐδὲ ἀτρεμέειν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀτρεμέουσιν,. 

. 1) οὐδέ τὶ ΣΡ ΩΣ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι, λείπεται, 
οὖν ἐπὲ τὸ χεῖρον. τουτέων οὖν εἵἴνεχεν τὴν εὐδξίην γ.. 
εἰν ξυμφέρει μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἀρχὴν ὐϑονς 

᾿. 2) λάβη, τὸ σῶμα. -- 

ΘΕΟΦ. Περὲ τῆς κατὰ ποιότητα χενώσεως διαλε- 
“9 Α .Ἵ: Ζ Υ ᾽, ν Ν οὲ πα τ ᾿ Ν ; ὃ 

“ύεις ἐπτοχθατῆς νυν καὶ 1τὲρνὺ τῆς χατὰ 7Ττοσοτνῆτα οἱα- 

λέγεται χαῤ φησὶν ἐν τοῖσι ᾿)υμναστικοῖσι καὶ τὰ ξξῆς, 
8) γυμναστὰς καλεῖ τοὺς ἀϑλ "πὰς, εὺ ὑεξίαν δὲ τὴν πολὺ- 

σαρπίαν, ἄλρον δὲ τὸ ἔσχατον. ἕν μὲν οὖν τοῖς γυμναστι- 
᾿ - εὔ ς΄ 0 Ψ"ἤὕ 2 Φ᾽ ᾿ ’ ΟῚ , φ. 

κοῖς αὑτῇ ἢ εἰς ἄχρον εὐεξία 4) χαλεπή ἐστι, διόῖε δὺυν- 
2 2 - ἄμεις οὐκ ἠρεμοῦσιν αἵ φυσικαὶ, ὡς αὐτός φησιν ἴππο-. 

, ΣΟ ΟΣ , 3 - 259 ᾿Ὶ ν Ἄ» 2 3 

κρατης" ἢ γὰρ στάσις αὑτῶν ϑᾶνατος. ἐπεὶ οὖν οὐκ ἤρε- 
μοῦσιν, ἀνάγκῃ γίνεται χυλοποίησις, ἐξαιμάτωσις, ἀνάδο- 

: “ ἊΣ ͵ ’ 2 γ, ἘΓΡῸς « ᾿ 
σις. ποῦ δὲ ἔχει γενέσθαι, πρόσϑεσις οὐκ ἔστι ὅπου δὲ 

οὗ πρόσϑεσις, οὐδὲ πρόσφυσις" ὅπου δὲ οὐ πρόσφυσις, 
οὐδὲ 5) ἐξομοίωσις. τί οὖν ὑπολείπεται; ἐπὶ τὸ χεῖρον 
αὐτὰς ἐπιδιδόναι τῇ πλεονεξίᾳ τοῦ, αἵματος χαταβλαπτο- 

, ω ἘΣ εΙ κ 2). κ᾿, , Α δ 
μένας. τούτων οὖν ἕγεεν τὴν εὐεξίον, 6) λύειν χρὴ διὰ 

, 

φλεβοτομίας, γα πάλιν ἀρχὴν ἀναϑρέψιος λαμιβά- 

"η τὸ σῶμα, μὴ βραδέως δὲ, 1) διὰ τὸ μὴ κἀταλυϑῆναι 

τὰς δυνάμεις 8) τῇ πλεονεξίᾳ τοῦ αἵματος χαταβλα- 

“τομέγαο᾽ ἢ διὰ τὸ μὴ ἔσεσϑαι τὰ ἐπὶ τῇ πλεονεξίᾳ. 
τοῦ αἵματος γινόμενα πάϑη , οἷον πλευρῖτιν, συνάγχῆν 
᾿ ἥ τι τῶν τοιούτων. ἐπὶ τῶν γυμναστικῶν δὲ κακίζει. 
σὴν πολυσαρκίαν διὰ τὸ 10) σφριγᾷν ἐν αὐτῇ τὰς δυνάμεις. 

1) οὐκέτι Ψ. 4. ς. 9) λαμβάνῃ Ὗ, ἃ. ς. Ὦ. 3) Ηἰς. ἀοπλυπ, ἴπ-᾿ 
᾿οἴρῖί βομο οι ἴῃ Ψ. Ρ, Ὁ, 4) τοῖς τοιούτοις σφαλερὴ Υ. ςε. ὅ) 5." 
ῬΘΥΒΟΥ, ἐξωιμάτωσις Ὗ. 6. 6) λύειν οἴῃ. Ψ'΄. 4. 2) ἀλλὰ ποὶν Ν. ὁ 
8) ἢ χαὶ διὰ τὸ προσγίνεσθαι ἐπὶ πλεογασμῷ τοῦ αἵ Ἱμδτὸς πάϑη οἴ. 
Ὑ. ο. τῇ πλεον. --- χαταβλαπ. ουὰ, Ψ. ΡΒ. Ὁ 9) χαὶ εἴ τὶ ὕμο!ον" Υ, 

.Φ: ἰδίαις ἤπΐ5. 50Π0111. 10) σφρίγειν Ψ. ἃ. 

Υς Τὰς 
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Μηδὲ τας ξυμπτώσιας ἧς τὸ ἔσχατον ἄγειν" σφαλερὸν 
γάρ' ἀλλὰ ὁχοίη. ἂν ἢ φύσις ξῃ τοῦ μέλλοντος ὑπομέ- 
Ἴ15: ἐς τοῦτο ἄγειν. ὡσαύτως δὲ “αὶ αἱ κενώσεες αἵ 
ἐς τὸ ἔσχατον γουσαι, τυ Ξ 

ΘΕΟΦ. ἸἘγταῦϑα 7 περὶ μέτρου τῆς κατὰ 7 ποσότητα 38- 
γνώσεως διαλέγεται καὶ φησι, μὴ εἰς ἔσχατον ἄγειν τὴν 
κατὰ ποσότητα χένωσιν, 1) ὥσπεῤ γὰρ ἢ ἄμετρος εὐεξίᾳ 

οἶδε καταλύειν. τὴν. δύναμεν τῷ βαρύνειν καὶ καταπρίγειν. 

αὐτὴν, οὕτω, καὶ ἢ ἀμεῖρος κένωσις τῷ διαλύειν" 2) καὶ δια- 
φϑείρειν. αὕτη. δὲ ἢ χατὰ ποσότητα κένωσις δρισμὸν ἐχέ- 
ζω ἔχ τῆς τοῦ ἼΣ δυνάμεως, καὶ μὴν καὶ ἐκ τῶν 

λοιπῶν 3) συστοίχων, οἷον ὥρας χαὶ χώρας καὶ ἡλικίας 
καὶ. τῶν λοιπῶν. .4) ἀπὸ δὲ τῆς συμπτιύσεως τῶν ἀγγείων 

ἐδήλωσε τὴν. κένωσιν. “καὶ γὰρ ὅ) κενούμενον. τὸ περιεχός- 
μένον ἐν ἀγγείοις καὶ ἐξογκοῦν. αὐτὰ, τὸ τῆς, συμπτώσεως 
ἑπετάι πάϑος. ᾿ 

Καὶ ἘΠ Θ᾽ αἱ ἀναϑρέψιες, αἱ. ἐν τῷ ἐσχάτῳ. ξοῦσαι, 
“Ὧ σφαλεραί. ---. 

ὍΘΈΕΟΦ. Ξ) Οὗτος ἀνξβήνηνόν παρὰ τινων 3: δοφῶν πᾶροΞ- 
λέλειπται ὃ Ο ἀφορισμὸς διὰ τὸ δονετοϑαν αὐτὸν. ταυτολογίαν 

εἶναι, οὐκ ἔστι δὲ οὕτως. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὃ Ἱπποἠράτης περὶ 
ποσοῦ ὕλης διαλεγόμενος ́ παφαδείγμετι “ἐχρήσατο τῇ εὖΞ 

ἐξίᾳ καὶ ταύτην ᾿ἔλυσεν γοῦν ἐθεράπευσε διὰ φλεβοτό- 
μίας, νῦν μετὰ τὸ Ἢ ΟΣ Ὁ ΠΕ ξαυτὸν ἀνάγει. ἐπὶ τὰ κα- 
ϑόλου λέγων, ὅτι οὐκ ἐπὶ εὐεξίας, μόγον οΣ λέγεται. τοῦτο, 

-ἀλλ ἜΡΟΣ: εἰ ̓παραλάβης κένωσιν, μὴ εἰς, τὸ ξσχατον 

0 ὥσπερ -- αὕτη δὲ οτα. . ε. ὦ) διαιρορεῖν καὶ, 9ιαῳϑ εἰ ΕΙ;. 
τ. Ῥ- 3) στοιχείων γ. Ρ. 4) ὡσαύτως ἐδήλωσε Ζαὶ ἀπὸ τῆς ἘΣΡΗ͂Σ 

χενώσεως τὸ τῆς “συμπτώσεως! ἕπεσθαι πάϑος. τῷ- σώματι. Ὗ, τ. 8, 

ΒΟ ΠΟ. ἀ βοῖνι; δ) 'χεγουμένου τοῦ περιεχομένου --- ἐξογχοῦντος 
ψ.». 6. -Ὁ0 ἀναλήψιες , :4:-.:;--} χαλεπθίς: Ὕ, ἃ... 8): Ὡπποζράτης 
εἰπὼν περὶ τῆς ἄξροας εὐεξίας 'χαταλύει» τὴν: δύναμιν Ζαὶ ὄφαλερᾶς: 

τῆς ἐς τὸ ἔσχατον ξυμπιώσεως. ὁμοίως, χιαὺ- τῆς ἀμέτοοῦ σαὶ ἀτέχϑου 

χενώσεως διαλέγεται καὶ περὶ τῆς ἀναϑδέμψεως, ἜΣΤΩ αὐτὴν ἀϑούαῦ 
προσφέρειν" πᾶν γὰρ τὸ ἀμεῖρον, ὀφαλερόν:" Ἰοϊάπι" ΒοῸ δθξ ΒΕ ΠΟΘ δ 

ἴῃ ἐοάΐϊοα Ψ. ὁ. 9). φιλοσόφων Ψ- δ. 510) λέρω Κ. Ὁ. 

Ξ 17:5 
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’ 3. ’ 2 Ἄ 

αὐτὴν ποιήσης μήτε μὴν τὴν ἀγάϑρεψιν, ἐπεὶ οὐδὲν ἄμε. 
᾿ ; 

ρον» ἐπαινετὸν. . 

441. Βουλόμενος ὃ Ἱπποκράτης ἐνδείξασθαι χα 9) 
ὅλον: τὸν λόγον, ὅτε οὔτε κένωσιν ὑπερβολικὴν ἐν τῷ σώ- 
“ἰατι ἐργαξ εσϑαι δεῖ, οὔτε πλήρωσιν, τοὺς “γυμναστὰς 

ἀπ παράδειγμα τίϑησιν, οἱονεὶ λέγων, δἰ εἰς τοὺς 

ἀγωνιστὰς καὶ “οπεεῶν τος οὐ συμφέρει ῇ πολυσαρκία, πολ- 

: λῷ μᾶλλον τοὺς ἡσυχάζοντας. φησὲ γοῦν ὅτι σφαλεραὶ χαὶ 

ἐπικίνδυνοί εἰσιν ἐν τοῖς ἀγωνιζομένοις αἱ εἰς ἄκρον εὑ- 
-εξίαι ἤως αἱ ὑπερβολικαὶ εὐσαρχίαι, ἐὰν ὑπάρχωσιν ἐν τῷ 
ξσχάτῳ" ἥἤως ξὰν καὶ μέχρι τέλους ὑπάρχωσιν ἐν τῇ 
αὐτῇ εὐσαρκίᾳ καὶ μὴ γένηται κένωσις “τοῦ τελεονάζοντος. 

Ν Α ᾿» 2 δ - ὦ 

ἔπειτα ἐπιφέρει καὶ τὴν αἰτίαν, δὲ ἣν σφαλεραΐ εἰσιν αἱ 
Σ ’ 2 Ἅ 3 ᾿ ὔ 7 “5 

τς ΤΩΣ εἰπὼν. “οὔ γὰρ δύνανται μένειν ἐν τῷ αὖ-. 
τέῳ, οὐδὲ ἀτρεμέειν ἤως ἐπειδὴ ἧ φύσις οὐδέποτε παύει,. 

: ἀλλὰ εἴποτε τήν τε πέψιν καὶ τὴν ἀνάδοσιν καὶ τὴν ἐξ- “ 
αἰμάτωσιν χαὶ τοιαῦτα ἔρ γάζεταί, χρεία ἐστὶν αὐτῇ χαὶ 

ἀγγείων κενῶν πρὸς ἜΤ ΞΕΙΣ τῶν τοιούτων χυμῶν χαὶ ἢ 

τοῦ σώματος αὔξησιν. ἐπειδὰν δὲ μήτε προστεϑῆναϊ τι 
τοῖς στερεοῖς τοῦ σώματος ἐγχωρῇ, μήτ ἢν φλέβες ἔτι 
χώραν ἔχωσιν ὑποδέχεσϑαι τὴν ἀναδιδομένην τροφὴν; 
ἀνάγκη κινδυνεῦσαι τὸ σῶμα, ἢ σχισθέντος τῶν ἀγγείων Ἂ 
τινὸς ἢ σβεσϑέντος τοῦ ἐμφύτου ερμοῦ ἢ. τοιοῦτό τι πα- 

ϑόντος τοῦ σώματος. καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύνανται αὐξάνειν 

ἐπὶ τὸ βέλτιον, ἀλλ ἐπὶ τὸ χεῖρον χαὲὶ ἐπικίνδυνον. ἕνδ- 

κἂν οὖν τούτων φησὶν, συμφέρον ἐστὲ λύειν τὴν εὐεξίαν ᾿ 

διὰ κενώσεως πλὴν μὴ βραδέως, ἀλλὰ συντόμως, ἵνὰ 

μὴ ὃ κίνδυνος προφϑάσῃ τῆν κάϑαρσιν καὶ ἵνα τοῦν- 

τεῦϑεν ἀρχὴν ἑτέρας ἀνατροφῆς αὖϑις τὸ σῶμα λαμβάνῃ. 

ἐπειτὰ. φησιν, ἐργαζόμενος ἐὴν τοῦ τοιούτου σώματος κἔ: 
γωσιν, μὴ ἄξῃε. τὰς, ξυμπτώσιας ἢ τὰς κενιύσεϊς εἰς τὸ, 

ἔσχατον ἤγουν εἰς ὑπερβολήν. σφαλερὸν γὰρ; χαὶ ἐςπιχίν: 

δυνόν ἔστι καὶ τοῦτο. ἀλλὰ ᾿“μέζρι τούτου δεῖ ἄγειν τὰς πε- 

γώσϑεις, μέχρις, δῦ ᾿δύναται ἢ ἢ δύναμις τῆς φύσεως. τοῦ Χχ8- 

γοῦντος ὑπομένειν αὐτάς. ἄλλα γὰῤ ἄλλως τῶν σωμάτων 

δέχονται τὰς κενώσεις, τὰ μιὲν. ἐπὶ τιλεῖστον, τὰ δὲ ἐπὶ 

ὀλίγον. χρὴ. οὖ» ξχάστῳ προσφέρειν τὴν κατὰ δύναμιν 
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χἔνωσιν. ἔπειτα ἐπεφέρει, τὴν αἰτίαν, δὲ ἣν αἱ ὕπερβολι- 
ἷαὲ κενώσεις “εἰσὶ ΟΡ Ο ΕΟΟΣ, εἰσεῶν, καὶ πάλιν αἱ ἀναλή ἰη-: 

- ψιξο, αἵ ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἐοῦσαι, σφαλεραὶ, “μονονουχὶ λέγων, 
ὅτε διὰ τοῦτο, αἵ ὕπερβολ ἐκαὲ πενώσεις εἰσὶ χαλεπαὶ, διό- 

τε αἵ μεῖ αὐτὸς ἀνατροφαὶ τοῦ σώματος. σφαλεροὶ, 
ἀσϑενοῦς γενομένης. τῆς φύσεως ὑπὸ τῆς ἄκρας πενώ-- 
δέως καὶ οἷον εἰπὲϊν, γεγρωϑείσης χαὶ Μὴ, δυναμένης. πέψαι 
τὰς Ἴδοῦ Πρ ενος. αὐτῇ τρυφὸς πρὸς ΡΣ τῆ ιν} 

ὅ. -ὲ 1, τς καὶ. ἀκριβέες δέω τοι παὲ ἐν τοῖσδε αὐτοῖν 
σιν αἰεὶ πάϑεσε, καὶ ἐν τοῖσιν ὀξέσε, οὗ μὴ ἐλε ατει, 
σφαλεραί. -- τὸς 

ΘΕΟΦ. Ὁ, πσρῶ».- ἀφορισμὸς διαιτητικός ὁ ἐστὲ χαξ κατὰ, 

τάξιν εἴρηται. ἀσεξ θιῦεον γὰρ. Ἱπποχράτης 1) ἐργάσάμενος. πὸ. 

σῶμα καὶ ἐλευϑερώσας αὐτὸ τῆς κατὰ ποιότητα. καὶ τεῦς: 
σότητα 2) κακοχυμίας χαὶ βλαβ η5, ἐπὶ τὴν δίαιταν ἐχώ- 
ρησε᾽ διὰ τὸ τὰ μὴ. χαϑαρὰ τῶν 'σωμόάτίν. ὁκόσον». ἂν 
3) ϑρέψαις, μᾶλλον βλάψεις. εἶτά φησί», "βλαβερὰ ΤΣ 

ἐχριβὴς χαὲ λεπτὴ. δίαιτα ἤτοι ἢ ἀσιτία ἐν τοῖς τ 
πάϑεσι. καὶ ἣ αἰεία. οὔτε γὰρ ἀπαλλάττεται 4) τὸ γό: 
ὅημα; ἀλλὰ “αὶ ἢ δύναμις δ) ἀποκνήσασα ἀσϑενὴς: γένο-:. 

ται χαὶ ϑάνατος Ἐταηθλοῦυ τ. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τοῖς 

ὀξέσι νοσήμασι», δὺ μὴ ἐπιδέχεται, βλαβερά, ἔστιν ἢ ἄσε- 

σία. τὰ δὲ. ὀξέα ἢ ὁμωνύμως ὀξέα δἴθηνται τὰ μέζον "τῆς 

τεσσαρεσκαιδεχάτης ἀφικνούμενὰ ἡμέρας, Ἦ ἁπλῶς" ὀξέα 
Τὰ μέχρι τῆς ἑβδόμης 1 Ἶ ἐννάτης: τὰ ̓πατοξέα τὰ ἕως τῆς 
γεσρτης. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ὁμωνύμως ὀξέων καὶ τῶν 
ἁπλῶς. ὀξέων σφαλεραὶ 6) αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβεῖς δίαιται, 
τουτέστιν αἱ ἀσιτίαι, δεὰ τὸ ἀδύνατον μένειν. τὸν. πάμνον-. 

τῷ ἀσιτοῦντα τοσοῦτον χρόνον.-. ἐπὶ. δὲ. τῶν κατοδέων. οὐ- 
σφαλεραὲ διὰ τὸ ὀλίγον τῶν. ἡμερῶν. τὸ δὲ οὗ μὴ. ἐπεδέ- 
χεται τοιοῦτόν ἔστιν; ξφ᾽ ὧν μὴ ἁρμόζει, καὶ ἐπὲ ποίων 
ἀρμόξει ἢ οὐχ ἁρμόζει, εἴρηται. ᾿Ιατέον δὲ ὅτε πολλάκις 

1) τὸ σῶμα ποιήσως. Μ΄, Ὁ. 9) πλεονεξᾷις Ὁ. Ὁ. 3) ϑοέψεες --- βλά- - 
ἀνεὶς Ψ, Ὁ. 4) ὁ ἀσθενῶν τοῦ νόσήξδιατος γ «:- ὦ; 6) ἀτονεῖ Υ. ε.- 

ΘῈ λεπταὶ. καὶ οἵα. Ὗ. 
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καὶ τὸ μελίκρατον καὶ ὀλίγος χυλὴξ᾽ τῆς πτισάνης, ἀσιείαι 

λέγονται, ὡς ἐγγὺς ὄντα τῆς κυρίως. ἀσιτίας, 

“Αἱ ἐς τὸ ἔσχατον “λεπτότητος ἀπιγμέναι. δίαιται, χαλε-, 

“σαί. καὶ πάλιν. αἵ πληφῴσιξς αἵ 1) ἐς τὰ δσχατον ἄπιγ- 

᾿μέναι,, χαλεπαί. --- ; 

ΘΕ 0φΦ. Καὶ ἐνταῦθα Ως τὴν ἄκρως λεπτὴν δμις 
ἤτοι τὴν ἀσιτίαν χαὶ τὴν ὑπερπλήρωσιν ἤτοι τὴν ἁδράν, 

ἑκατέρα γὰρ δενισμὸν 2) ποιεῖ τῇ: φύσει ἂν ἀμετρίᾳ ϑεώ- 

φουμένη. Ἰστέον δὲ ὅτι αἱ γενεκαὶ διαφοραὶ Εῆ8 διαίτης 

ὅνο: εἰσὶ, λεπτὴ καὶ ἀδρά" ἀλλ᾿ ἢ μὲν λεπτὴ ἢ ἐσχάτως 
ἐστὶ λεπτὴ, 8) ὡς ἀσιτία, ἢ λεπτοτάτη, ὅπερ. ἐστὲ υμελί- 

ὙΡΟΤΟΥ, ἢ λεπτὴ, οἷον πτισάνης χυλός. ἡ δὲ ἁδρὰ 7 ἢ ἁδρύ 

ἐστὶν ὡς ὅλη ἥ πτισάνη, ἢ ἁδροτέρα ὡς ἰχϑύες ἢ ὠὰ, ἢ 

ἁδροτάτη ὡς κρέας. ἔστι δὲ ξέση τούτων, ὡς ἄρτος Πλ]- 

τὸς ἢ ἴτριον. 

, -.: “ - “-Ἑ ᾿ 

2.413. Ἔν τούτῳ τῷ ἀφορισμῷ περὶ τῆς τῶν γο- 
᾿ , ε - ςς ΄ " ἢ , 

σρούγτων διαίτης ἡμᾶς ὁ Ἱπποχράτης διδάσχει κα φής 
σίν,. ὅτε, ἐν. μὲν τοῖς μακροῖς καὶ πολυημέροις ἀῤῥω- 

᾿ - - “ : 2 στήμιασι "καὶ μὴ μέχρε τῆς ξξηκοστῆς κρινομένοις οὗ 
πρέπει γρῆσϑαε λεπταῖς διαίταις οὐδόλως" σφαλερὸν γὰρ : 

τοῦτο" ἀλλὰ χρὴ βοηϑεῖν τῇ φύσει δεὰ τροφῆς τινος, ἵνα 

μὴ, τ τελέως ἀποκαμούσης, κίνδυνός τις συμβῆ. ἐν δὲ τοῖς 
ὀξέσι. νοσήμασιν ἤως τοῖς ἐν ὀλίγαις ἡμέραις χρινομένοις; 

52. ἘΝ ΤΣ ἐξ " ς ᾿ " : 3 ἌΡ" οὐδ᾽ ἐν. ρτοῖς πᾶσι, συμφέρει ἡ, λεπτὴ. δίαιτα, ἀλλα εἰσι 

παὶ. ὃν τούτοις γοσήματα,. ἐν οἷς οὐκ ἐπιδέχεται λεπτῶς 
τρέφειν. 

Ὁ ΡἘγ. τῇσι λεπτῆσι διαίτησι ἁμαρτάνουσι οἵ νοσέοντδθ, 
᾿ ᾿διδ. μᾶλλον βλάπτονται, πᾷν γὰρ ὃ ἂν γίνηται, μᾶλλον 

᾿ένεται ἢ ἢ ὃν τῇσι» ὀλίγον ἁδροτέρῃσι διαίτῇσι.͵ διὰ τοῦτ᾽ 
"10 χαὶ τοῖσι" ὑγιαίνουσι σφαλεραὶ αἵ πάνυ ἀχριβέες χαὶ 

λεπταὶ, καὶ καϑεστηκυῖαι δίαιται; ὅτι τὰ ἁμαρτανόιενα 
χαλεπώτερον φέρουσι, Διὰ τοῦτα οὖν αἱ λεπταὶ χαὶ 

1) ὃκ τῷ ἐσχάτῳ ἐοῦσαι Ψ. 4. Ρ. ες. ἢ, 353) ἐμποιεῖ .ο Ὁ. ω᾽ 
3) ἥτις ἐστὶ Ν, Ὁ. 
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τ τάχριβέες, δίαιται, θσπλεθαὶ ἐς τὰ πλεῖοσο ἢ τῶν σέθοίολα 

ἁδροτέρων. -- : ἧς λῶν Σ , 

ΘΕΟΦ. ιὉ) Ἔτι χαὶ νῦν διαβάλλει τὴν λεπτὴν. δίαι-. 
Τὰν Ἱπποχράτης λέ ἔγων ὃν ὉΠ λεπτῇσι διαίΐτησι ἄβαρ- 

τάνουσιν, οἱ γοσέοντες χαὲ τὰ ἑξῆς. ἔν. ταῖς λεπταῖς διαί-- 

ταῖς ἁμαρτάνουσιν οἱ νοσοῦντες ἀπολιεγωροῦντες ἐκ τῆς - 

ἀσιτίας καὶ μὴ λαμβάνοντες λεπτὴν δίαίταν, ἀλλὰ. τὴν 

ξμπίπτουσαν τουτέστε χῶν. 2) ἄρτον ξηρὸν πον πρέας 

καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον βλάπτονται. εἴτε γὰρ δήποτε 
3) γένηται ἁμάρτημα, “χαλεεώτερον γίνεται ἔν ταῖς λε- 

πταῖς ἢ ἐν ταῖς ὀλίγον ἁδροτέραις. διαίταις, διὰ τὸ τῷ 

ξεγισμῷ τῆς τοιαῦ "τῆς τροφῆς τὴν φύσιν ταράττεσθαι. 

διὰ τοῦτο οὖν αἱ ξοχάτως λεπεαὶ ἀδυευν χαλεπαί. ὃτι 
δὲ χαλετεαί εἶσι, δείκνυται χκαὲ 4[' ἐκ τῶν ὑγιαινόντων. εἰ 

γὰρ ἐπὶ ἐχείνων, -ὡς φησὶν Ἱπποκράτης, κακαΐ εἰσε διὰ 
τὸ τὰ ἁμαρτανόμεγα χαλεπώτερον φέρειν, πολλῷ μᾶλλον, 
ἐφ᾽ ὧν αἱ δυνάμεις ἀσθενοῦσι. διὰ ταῦτα τοίνυν 5) πάντα 
αἱ ἐσχάτως λεπταὶ δίαιταν χαλεπαὶ εἰς τὰ πλεῖστα τῶν 
σμικρὸν, ἁδροτέρων. τὸ ἐς τὰ πλεῖστα πρόσκειται. ἐπέ. 

τινων. γὰρ δὲ χρήσασϑαι αὐτῇ, 6) ἐπὶ τῶν. κατοξέων, Β 

1 Ἐ, Θιορῆδηο; “ἤμεμπτον αὐτοῦ ἡ ΠΣ 1, ποοϑέ ἐμεγος, 
περὶ λεπτοτάτης "διαίτης, πρῶτον περὶ διειβολῆς τῆς λεπτῆ; διαίτης ἐπὶ τῶν 

ὑγιαινόντων. χαὶ νοσούντων" Δεύτερον τὰς διαφορὰς αὐτῆς ὁπαριϑιμούς- 

μεθα ο: ς. ἡ ἐσχάτως λεπτή ἔστε τὸ μελέσρατον 5 χαϑ' ἕτερα. δὲ ἢ 

ἀσιτία, ὁ χυλὸς τῆς πτισάνης εἰς.). τρίτον ἐν ᾧ πρόχειται ἡμῖν τὴν 
χορείαν τῆς λεπτοτάτης διαίτης παραϑέσθαν 1. 6. ἔν χατοξέσι: νοσήμασι. 

τέταρτον ὃν ᾧ χαγόνας χαὶ προσϑιορισμοὺς: ϑαυμασίους πάσης σαϑόλου 

διαίτης τυποῦ ἡμῖν “ὃ “Ιπποπράτης. . Ἰλϊαοία δπΐπι ἴῃ ἸΠΟΤΌΙ5 Ὀγαθβοτι- 
ῬιξαΣ Ῥτιασιτα βϑοσηατἢ Θθημ5. ἸΠΟΤΡῚ (εἶδος), ἀρῖπάε ἔχ τοῦ χαιροῦ͵ 

τοῦ "οσήματος, πη ἐκ τοῦ τόνου τῆς δυνάμεως. -- Ἰδιώματι γὰρ 

παλαιῷ ἐχρήσατο, χαϑὸ πᾶσαν τὴν περὶ τὸν κάμνοντα γεμορέένην. δίς 
αἰταν οἱ παλαιοὶ δίαιτα» χαλεῖν εἰώθασιν. ἘΠῚ ΡΒ!οθοίονηξα δὲ ρυγν 
Θεαιῖῖο ἴἰὰ νοοσδηΐαγ. -- οὗ μὴ ἐπιδέχεται] Νάτα ἴῃ! ρογδουῦ θ. ππουθὶϑ 

ἐοῆνθηῖ ἡ λεπτὴ δίαιτια. Ἠπουδαὰθ Ἰοηρίοντα γ6] ἰοπξ ᾿βϑῖπιδ δαπέ. 

ΘΙΘΡΉΔΗΣ ΞΟΠΟ}14, 2) ἄρτοι ξηροὶ Ψ. 8. ἄρτος ξηρός ἔστι Ὗ-. Ὁ. 
8) ἐπιγένηται σύμπτωμα Ὗ, ἐ, 4) ἐπὶ Ψ' ο.. 5) πάντα οἵα. Υ. ς- 
εἰς τὰ πλεῖστα οἴκ. Ψ. Ὁ. 6) ἐπὶ --- κωλύη ὁπι. Υ: ἃ. Ὁ ΞΞ 



μηδὲν χωλύῃ τουτέστιν "ἢν μὴ ἡ δύναμις ἀσϑενῇ ἢ ἢ τὸ. 
στόμα τῆς γαστρὸς ταχέως ἐχχολοῦται. 

2.4. Ὃ λέγει, τοιοῦτόν ἔστιν, ὃτι ἂν ταῖς λεπταῖς 

διαίταις χαὶὲ τροφαῖς ἁμαρτάνουσι χαὶ σφάλλουσιν. οὗ 

ἀσϑενεῖς. διὰ τοῦτο καὶ περισσότερον βλάπτονται. δὕροις 
γὰρ. ἂν πολλοὺς τῶν νοσούντων κρυφίως τρεφομένους τῶν. 

ἰατρῶν, ὅταν ἐκεῖνοι. ἀχριβεῖ τινι. παὶ λεπτῇ τούτους δι- 

᾿αἰτῃ ϑεραπεύωσιν. οὗτοι γοῦν περισσότερον βλάπτονται 
ἢ ξὰν μὴ διῃτῶντο λεπτῶς, διότι καὶ ἡ δύναμις ἀσϑενὴς 

ὑπὸ τῆς ἐξαίφνης εἰσαγομένης' τροφῆς γίνεται χαὶ τῆς 
ἀσυγήϑους μεταβολῆς. πᾶν γὰρ σφάλμα ὃ ἂν γένηται ἐν 
τοῖς νοσοῦοι τοῖς λάϑρα τῶν ἰατρῶν τρεφομένοις, μιδγά- 

λώτερον, φησὶ, γίνεται ἢ εἰ ἁδροτέρως καὶ τραχυτέρως 
ξ “0 - ἔτρέφοντο, οἷον ἐπὲ παραδείγματος, ἐὰν τοῦ ἰατροῦ προ- 

- 2 

στάξαντος μελίκρατον καὶ πτισάνης χυλὸν, ἰχϑύας τυχὸν 
2 .ς ς καὶ ὠὰ προσφέρει ὃ ἀσϑενὴς, σφόδρα βλάπτεται ὃ τοῖι- 

οὗτος διὰ τὴν ἄκραν ξναλλαγὴν τῶν τροφῶν. ἐὰν δὲ, 
5 ἢ κ|3 - “ξ γ,» ΓΞ" ς Ἷ 
ἐχϑύας τοῦ ἰατροῦ προστάξαντος εὐχύμους, ὃ. ἀσϑενὴς δυ- 

σχύμους προσφέρει, οὐ μεγάλα βλάπτεται. μιχρὰ γὰρ ἡ 
ἐναλλαγή. ἔπειτα καὶ περὲ τῶν ὑγιαινόντων φησὶν. ὅτι 
καὶ τοὺς ὑγιαίνοντας βλάπτει ἡ λεπτὴ καὶ ἀκριβὴς τροφὴ, 
οὐχ ὅτι δπικίνδυνος ἢ λεπτὴ ΒΗ: ἀλλ ὅτι φησὶν τὰ 

ἁμαρτανόμενα χαλεϊεώτερα φέρουσι καὶ ὑπομένουσιν, ὥστϑ 
διὰ παντὼν φανερὸν, ὅτι ἐπικίνδυνοί εἰσιν. αἵ λεπταὶ δί- 
αἰται, περεσσοτέρως τῶν ὀλίγον τραχυτέρων καὶ ἰσχυροτέ-᾽ 
ρῶν τροφῶν. 

ς᾽. Ἐς δὲ τὰ ἔσχατα νουσήματα αἵ ἔσχαται ϑεραπεῖαι ἐς 
ἀκριβείην πράτισται. --- 

ΘΕΟΦ. Ἔσχατα γοσήματά εἰσι τὰ κατόξεα, ὧν οὐχ ἔστιν 
ἐπεινοῆσειν ὀξυτέραν κίνησιν. ἔσχαται 1) δὲ βερσπεῖαι ἤ 7701. 
δίαιται, αἱ ἀσετίαι. ράτισται μὲν οὖν εἰσιν αὗται ἐπὶ 
τῶν κατοξέων γοσημάτων, ἀλλ ἐς ἀχριβίην. διὰ τούτου 

᾿δὲ ἐνδείκνυταε ὅτε κἂν τὸ νόσημα ἀπαιτῇ, ἕτερον δέ τι, 
κλύῃ, ζητῆσαι δεῖ τὸ κατεπεῖγον καὶ οὕτως ἢ ἀσιτίαν 
παραλαβεῖν ἢ ἐρύ 11: 

1) τ γθὺ 

964 ΠΝ 
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: «“7.4}}ΦΨὌ Ἔσχατα »οσήματα ὀνομάξ εἰ ὃ Ἱπποχράτης Ὁ τὰ 

μέγιστα, μεϑ' ἃ οὐκ ἔστιν ἄλλα, ἤως τὰ “Ξατόξεα. κελεῦξεε 

γοῦν ὅτι ὃν αὐτοῖς. τοῖς “ατοέξσι γοσήμασιν ὑπάρχουσιν 

ὠφέλιμοι. αἱ ἔσχαται ϑερὰ ἀπεῖαι, Ἴως. αἱ λεπταὶ. καὶ ἀξρι- 

βεῖς δίαιται. : 

ΣΤΕΦ. Ἢ ̓Ἐσχατὰ μὲν καλεῖ γοσήματα τὰ κατόξεα, 

ὧν οὐκ ἔστιν ἐπινοῆσαι ὀξυτέραν ὃν νόσῳ κίνησιν. » δἰ μή 
τι ἄρα τὸν ἐφημερινὸν : ἐσχάτην δὲ ϑεραπείαν, τὴν λετετό- 
τάτην δέαιταν τουτέστι τὴν ἀσιτίαν. αὐτίκα γὰρ ἢ ἄσι- 
τία κρατίστη ἐστὶν ἐπὶ τῶν κατοξέων, εἰ μὴ ἀσϑενὴς ὑ ὑπό- 
κεῖται ἢ δύναμις ἢ ἢ στόμα τῆς γαστρὸς ἐκχολ οὐμενον » χατὰ 

τὰ ἀνωτέρω εἰρημένα, 

᾿- “Ὅκου “μὲν οὖν κάτοξυ. τὸ νούσημα, αὐτίκα καὶὲ τοὺς 

ἐσχάτους πόνους ἔχει, χαὶ .} ἐσχάτως λεπτοτάτῃ διαΐ- 
τῇ ἀναγκαῖον χρέεσθαι. ὅχου δὲ μὴ, ἂλλ ἐνδέχεται. 

ἁδροτέρως διαιτᾷν, τοσοῦτον ὑποχαταβαίνειν, ὅχόσον 
- ἂν ἦ νοῦσος μαλϑακώτέρη τῶν. ἐσχάτων ἐῇ. - 

ΘΕΟΦ. Κάτοξυ γόσημα καλεῖ τὸ ἐν τέτρασιν ἡμέραις πε- 
“ριοριζόμενον, ἐσχάτους δὲ πόνους τὰ μέγιστα συμττεώματα, 
οἷον ἀγρυπνίας, συγκοπὰς, 2) τὸ. δὲ αὐτίκα τὴν χρονικὴν 
ἀρχὴν τὴν ἐν τρισὶν ἡμέραις ϑεωρουμένην. ἐφ᾽, οἷς οὖν 
ἔστι κάτοξυ νόσημα, ἐπὲ τούτων μέχς γ τριῶν ἡμερῶν. οἱ 
ἔσχατοι πόνοι γίνονται. χαὲ ἐκ τούτων ἢ διάγνωσις δη- 
λοῦται. δεῖ οὖν ἐπὶ τούτων τῇ ἐσχάτως λεπτοτάτῃ δι-- 
αἰτῃ χρήσασϑαι. ἐντὸς γὰρ τῶν τεσσάρων ἡμερῶν ἃπαλ- 
λάττεται τὸ νόσημα, καὶ ὃ κάμνων δύναται τὰς τέσσαρας 
ἡμέρας παντελῆ ἀσιτίαν 3) διαγαγεῖν ἢ διότι οὗτος ὅ. 
χρόνος ὅλος ἀχμή ἔστιν. ἐφ᾽ οἷς δὲ οὐκ ἔστε καάτοξυ τὸ 
γόσημα, ἀλλ᾿ ἐνδέχεται 4) ἁδρῶς διαιτᾷν, τοσοῦτον Φησὶ 
ὑποχαταβαίνειν τοῦ λεπτοῦ τῆς διαίτης, ὅσον καὲ νι νῦ-. 

ὅσος ἀπολείπεται τῶν ἐσχατῶν, τουτέστι τῆς ἀκμῆς ἢ 
τῶν ὀξέων. 

1) Τοδσογῖρβὶ βοβο!ἑαπὶ Ἰηίορταπι, αἱ Ραίεαὶ ἐοποίποια βᾶθρα 5ὲ6- 
ΗΠ ΔΙΌ ΠῚ οὐπὶ ὙἘΠοορηο. 2) τὸ .-- ἐπὶ τούτων οπι. Ὗ. ε. 3) ὑσπε- 

ψεγχεῖν Υ. Ὁ. ςσ. Ὁ, 4) ἁδροτέρως Ψ,, ο, 



ττρ πὺ 

Ζ Α γ1. Φησὶν ἐν τῷ παρόντι ἀφορισμῷ, ἢ τὸ »όσημα 
τὸ κάτοξυ. ἤως ἐντὸς τῆς πρώτης τετράδος πρενύμενον 
αὐτίκα ἔχει χαὶ τοὺς μεγάλους πόνους. πόνους δὲ ὁνο- 

μαζει ᾿, τοὺς παροξυσμοὺς ἢ ἁπλῶς ἅπαντα τὰ συμπτώ- 
ματα, ἅπερ ἔχει τὸ καάτοξυ γύσημα κατὰ τὰς πρώτας: εὖ: 
ϑὺς τῆς ἀσϑενείας ἡμέρας. συμτείπτει, γὰρ εὐθὺς ἣ ἀκμὴ, 

ὅπερ οὐδὲν ἀλλο ἐστὶν ἢ ἥ μεγίστη τοῦ νοσήματος ἀνάγκη. 
ἐπεὶ χϑῦν εὐϑὺς ἐζει τοὺς ἐσχάτους πόνους, δεῖ χρῆσθαι. 
ἐπὶ αὐτῷ καὶ τῇ ἐσχάτῃ λεπτοτάτῃ διαίτῃ. οὐ χρὴ γὰρ 
ὅταν ἢ φύσις παλαίῇ πρὸς τὸ νόσημα καὶ ὅλη πρὸς τὴν 
σεένψιν ἀγωνίξηται τούτου, παφασχεῖν αὐτῇ καὶ τροφῆς 
ὕλην, ἑνὰ μὴ πρὸς τὴν τῶν ἄρτι ληφϑέντων βρωμάτων 

πέψιν ἐνασχοληϑεῖσα νιπκηϑῇ ὑπὸ τὸῦ νοσήματος κἀντεῦ- 
ϑὲν οὗ μιχρός τις συμβῆ κίνδυνος, ἀλλ ἐᾷν αὐτὴν. ἄγω- 
γίζεσϑαι πρὸς μόνον. τὸ νόσημα. ὅπου δὲ μὴ ὑπάρχει τὸ 
γύσημὰ πάτοξυ, ἁδροτέρως ἐνδέχεται τρέφειν, πλὴν οὐκ 
εἰς ὑπερβολὴν, ἀλλὰ τοσοῦτον ὑποκαταβαίνειν ἤως τρα- 

“: ς ς ΄ 

χυτέραν ἐργάζεσϑαι τὴν τροφὴν, ὁτόσον χαὶ ἡ νόσος μαλ- 
»ὴ3 

ϑακωτέρα ἤγουν, ἀσθενεστέρα χαὶ μὴ ὀξεῖα γίνεταε. ἀλλ 
2 

ἐπὶ πλείσταις κρίνε ται ταῖς ἡμέραις, ὡς καὶ ἀνωτέρω. 

προείρηκεν. 

ο , ε ’ 3 ’ , - Ὁ 
ῃ. 9. “Οχόταν δὲ ἀχκμαζ ἤ τὸ νούσημα, τότε καὶ τῇ 

, λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρέεσθαι. ξυντεκμαίρεσθαι 
ν 

δὲ χρὴ καὶ τὸν νοσέοντα, εἰ ἐξαρκέσει τῇ διαίτη πρὸς 
5 ᾿ - ’ 

τὴν ἀχιιὴν τῆς νούσου, καὶ ττότερον ἐκεῖνος ἀτεαυδήσει 
, » Α 

σιρότερης, χαὶ οὐκ ἐξαρκέσει τῇ διαίτῃ, ἢ ἡ νοῦσος πρὸ- 
3 

τερον ἀπαυδήσει, καὶ 1) ἀμβλυνεῖται. --- 

᾿ 3 ἊΨ» : 5 ἌΝ - “ ᾿ 

ΘΕΘῴᾧ. 2) Ἐνταῦϑα περὶ τῶν καιρῶν. τῶν νοση-᾿ 

μάτων “Ἱπποχράτης διαλέγεται καί φησιν ὁκόταν 
ἀκμάξῃ τὸ νόσημα καὶ τὰ ξξῆς. καιροὶ δέ εἰσι τῶν 
γοσημάτω» τέσσαρες, ἀρχὴ; ἀνάβασις, ἀκμὴ καὶ παρᾶπ- 
μή. ἐν μὲν οὖν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἀναβάσει ἁδροτέρᾳ δι- 
αἰτῃ κελεύει χρῆσϑαι, ἐν δὲ τῇ ἀκμῇ λε: πτοεώτῃ; οὐ πα- 
χυτάτῃ, ἐπειδὴ τὰ σιεία ὑπὸ δυνάμεως σπεέττεσϑαι πείρύ- 
κασιν. ἐὰν οὖν ἐν τῇ ἀκμῇ, ὅτε ἡ φύσις ἀγῳνίξ ἕξτας πρὸς 

1) ἀπὰμ,λ. Ὁ, 2) Τη -οοἄ. Υ' .ς, ΜοἸίαμι ἀδοβί, 



τὸ »όσημα, παράσχῃς ἁδροτέραν. Τροφὴ», περιφρονεῖ. τοῦ 
νοσήματος, φέρεται δὲ πρὸς τὴν. “πέψιν τῆς τροφῆς καὲ 

διὰ τοῦτο. ταλαιπωρεῖται. εἶ δὲ πάλιν τῆς. τροφῆς χατα- 

φρονήσει ἀγωνιζομένη κατὰ τοῦ νοσήματος, ἀπεπτουμένη 
ἢ τροφὴ σύνεργος γένεται τοῦ γοσήματος. τὸ δυντεχμαί- 
ρεσϑαι δὲ χρὴ καὲ τὰ ἑξῆς τοιαύτην ἔχει τὴν δνγοιαν, 

““εαραμετρεῖν δεῖ τὴν δύναμιν. τῷ. νοσήματι... καὶ εἶ μὲν 

ταύτην πρὸς τὸ εἶδος τοῦ γοσήματος εὕροις αὐταρχοῦσαν 
ἐπολίγον, λεπεῶς. διαίτησον" εἰ δὲ τὸ ἀνάπαλιν; τὸ μὲν 

γόσημα ἐπὶ πολὺ ἐξαρκοῦν, τὴν δὲ δύναμιν ἀπολήγουσαν, 
ἁδροτέρως 1) διαιτᾷν διὰ τὸ δυνηϑῆναι τὴν Ὁ πἤ αι: ἀν- 

ΠΡΟΜ 6Ε κατὰ τοῦ ΦΟΟΣ ΕΞ ΕΣ : ᾿ 

.Ζ1.4 Ἧ. Ἐπειδὴ. πρότερον περὶ. τ ἢ γρσημάτων 

εἶπε, καὶ ἁδροτέρᾳ τροφῇ ἐν αὐτοῖς. ἐδίδαξε χρῆσϑαι, ἐγαὰ 

μὴ. ὑπολάβῃς ὅτι διόλου ἐπτὲ τῶν τοιούτων χρονίων. νοση- 

μάτων ἁδρῶς. χρὴ τρέφειν; ἐπή γαγεν,. ὅτι. χαὲ ἐν τρῖς. τοι- 

οὕτοις »οσήμασιν,. ὅταν ἀκμάζωσιν ἦρα, ἂν τῇ ἀκμῇ εἰσε 
χαὶ ὃν τῇ. χρισίμῳ ἡμέρᾳ, τότε. καὶ, ἐν αὐτοῖς λεπυτοτέρως 
χρὴ, 2) τρέφειν, ἵνα ἧ κρίσις, τοῦ νοσήματος ᾿εὐκόλ ὡς. γέ- 

ϑήτοι καὶ μὴν τῆς φύσεως. εἰς. τὰς τροφὰς. ἐνασχοληϑείσης, 
τὸ γόσημα. χώραν εὕρῃ καὶ κίγδυι 1: προξενήσῇ-" πρὸ. δὲ 
τῆς ἀκμῆς, φῆι. χρὴ συμμετρεῖν τὴν τοῦ πάσχοντος ἽΞ 
ἐΐιν πρὸς τῆν τρῦ »οσήματος δύναϊιιν καὶ “προβλέπειν,. τίς 
ἄρα. :ἀπαυδήσει χαὶ ἀπαγορεύσει πρότερον ὃ πάσχων ἢ 
τὸ νόσημα, καὶ εἰ μὲν. εὐθήσειξ. τὸ: νόσημὰ ἰσχυρότερον. 

γενησόμενον, βοηϑεῖν. τῇ φύσει διὰ; ΤΟΡΩΣΕ, τὶ, δὲ εὑρήσεις 

τὴν δύναμιν τοῦ πάσχοντος. ᾿Ο} 9εγέδον τῆς ἀσϑεύεῖος, 
καὶ τότε λεπεῶς διαιτᾷν. 

: Ὁκόσοισι μὲν "οὖν ἀὐτίκα ἢ" ἀχμὴν, αὐτίκα λεγετίῶς 
3) διαιτᾷν" ὅδχόσοισι δὲ᾽ ἐς ὕστερον ἡ ἀχμὴ; ἐς ἐχεῖνο 

᾿ καὶ πρὸ ἐχείγου; ᾿σμικρὸν ἀφαιφετέον" Πρ ς δι: 7ε1:- 

ὀτέρως διαιτᾷν, ὡς ἂν ἐξαρχέσῃ ὃ γοσέων." 

ΘΕΟΦ. . Ἔτι περὶ τοῦ χαιροῦ διαλέγεται καί φησιν, 

δει δεῖ σχοπεῖν. ἔἐρ᾽ ὧν μέν ἐστιν εὐθέως ἡ ἀκμὴ, καὶ 

2 

1) ὅπι.Ψ. Β...9) γράφειν. ἴπ' ἰδχία, τρξρειν ἴπ τσ. 8) διαίτησον Ὦ. 



68. 

α-- ΕΣ ᾿. 4 , ᾿ 

λεπτῶς διαιτᾷν διὰ τὸ ταράττεσϑοι τὴν φύσιν, ἐφ᾽ ὧς: 

δὲ μὴ εὐθέως, ἀλλ ὕστερον, ἔν ταύτῃ δὴ Ὁ ἀκμῇ. "αἱ 

᾿ μικρὸν “ϑότερον πρὸ αὐτῆς παύειν τὴν τροφὴν τουτέστε 

πρὸ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν. ἂν δὲ τῷ πρόσϑεν χρύνῳ ᾿ 

1) τῆς ἀκμῆς πιοτέρως τουτέστιν ἁδροτέρως διαιτᾷν. καὶ 

ἧ λύσις͵ χκαϑ' Ἱπποχράτην, ὡς ἂν ἐξαρκέσῃ ὃ γοσέων. 

ἔστιν οὖν καϑολικπὸς ὃ λόγος περὶ πάντων τῶν νδσημά- 

τῶν ἀποφαϊνόμενος" οὐ μόνον γὰρ ἐπὶ τῶν κατοξέων νοση- 

. μάτων ἢ ὀξέων ὃν τῇ ᾿ἀχμῇ δεῖ λεπτῶς διαιτᾷν, ἀλλὰ 
᾿ 

καὶ ἐπὶ τῶν χρονίων καὶ τῶν ἜΠΟΣ ΤΩΙ: 

“232[. Ὅπόσοις φησὶ τῶν νοσούντων γίνεται ἥ χρίσιςα αὖὐ- 

τίχα ἤγουν ἐντὸς τῆς ἑβδόμης, τούτους χαὲ λεπτῶς διαίτησον. 
δύναται γὰρ ἥ φύσις ἐν ὃς τῆς πρώτης τετράδος ἐξαρκέσειν, : 

πρὸς τὸ »όσημιὰ καὶ χὠρὶς τροφῆς παχυτέρας, χἂν ἀσϑε- 
γεστέρα τύχῇ οὖσα. ὅὁπόσοις δὲ μέλλει ἡ ἀκμὴ ἤγοὺν ἢ, 
Σ , 5:5 λλὰς τοῦδ δἸ τς ς Ἷ ᾽ 2 δ. Ὁ τοι κρίσις μετὰ πολλὰς ἔσεσθαι ἡμέρας, τούτους ἐς ἐκεῖνο 

᾿ τ ᾽, “ ᾿ 2. «ἡ ,- , »" 

μὲν τὸ μέρος τοῦ χρόνου, καϑ' Ὁ δηλονότι μέλζει γενές: 
ἐ ς ’ τ «55 3η} 3» , ΤΣ 

σθαι ἢ χρίσις Καὶ πρὸ ἐκείνου δλίγον, ἀφαερετξον καὶ 
- τ κὰκ “ "“»“ 32Κκ ᾿" 

χώρισον τῆς τροφῆς τὸν νοσοῦντα ἤγουν πρὸ μιᾶς ἢ δύο: 
Ἁ ς - μι ν᾿ 2» Ν - ’  κ 

᾿ φζυχὸν ἡμερῶν. ξμτπερόσθεν δὲ ἤγουν πρὸ τῆς χρίσεως, 9ρέε- 
- ὧν ἐκς ξ «᾿ Α] , « ᾽ ων ᾿ ψψοὸν τοῦτον παχυτέριυς, ἵνα ἐξαρχέση ἢ φύσις φϑάσαε 

Ξ - ᾿ ΕΥ ἷ “ »}} 

τὸν τῆς χρίσεως καιρὸν χαὶ μὴ πρότερον ὑπὸ τῆς ἄγαν 
γεχρωϑῇ ἀτροφίας. 

2::..3 » , κι ὦ ᾿"ος τ 
ιᾶ-:- Ἔν δὲ τοῖσι παροξυσμοῖσε ὑποστέλλεσθϑαν χρη" τὸ 

προσειϑέναι γὰρ “βλάβη. καὶ ὁκόσα χατὰ περιόδους πᾶ- 
τῷ Σ ἜΤ: ΕΣ 

ροξύνεται, ἕν τοῖσε παροξυσμοῖσι, ὑπεοστέλλεσϑαι. ---᾿ 

ΘΕΟΦ, διδάξας πότε δεῖ τρέφειν,νῦν δεδάσκεε πότε οὗ δεῖ, 
λέγων ἂν τοῖσι παροξυσμοῖσι. ὑποστέλλεσϑαι χρὴ τουτέστε 
μὴ τρέφειν. χαὶ διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν ἐν τοῖσι παροξυτ΄ 
σμοῖσι ἐδήλωσεν ὅτι οὔτε ἐπὶ τῶν συνεχῶν δεῖ τρέφει». 
οὔτε ἐπὶ τῶν διαλειπόντων πυρετῶν. ἀλλ ἐπὶ μὲν τῶν 
διαλειπόντων, ἁπλῶς εἶτιε τὸν παροξυσμὸν, ἐπὶ δὲ τῶν 

συνεχῶν καταχρώμενος ἀντὲ τοῦ ἐπιπάροξυσμοῦ. τὸ δὲ΄ 
2) ἐπαγόμενον δοκεῖ ὅμοιον εἶναι τῷ ἀνωτέρω, οὔ» ἔστε 

1) τ. ἄκος οχὴ. Ψ. Ὁ... 2) ἐπειγόμενον Ψ. ν᾽ 

ἐ 



δὲ ὅμοιον. πῶς; ἐπειδὴ εἶπεν Ἱπποκράτης, ὅτε δεῖ ὑπο- 
στέλλεσθαι τοὺς “παροξυσμοὺς, ἕνα μήτις. ὑπολάβῃ. “ἐπὲ 

τῶν πυρεχτειχῶν νοσημάτων μόνον εἰρῆσθαι τοῦτο, φησὶν, 
ὅτε καϑόλου δεῖ ἐπὲ πάσης, περιόδου ὑποστέλλεσθαι χἂν 
σε κωλικῆς ὀδύνης εἴη παφοξυσμὸς,. κἂν τὰ γεφρικῆς,. κἂν 
ἄλλη οἱαδήποτε εἴη περίοδος. .41λ}᾽ ἰστέον ὅτι ἐπὶ τῶν συ- 
νεχῶν ἐν ταῖς μειοπυρεξίαις δεῖ τρέφειν» ἐπὶ δὲ τῶν δια- 
λειπόντων πυρετῶν ἕν ταῖς ἀνέσεσιν, οὐχὶ δὲ ἐν τοῖς. πα- 
ϑοξυσμοῖς, 3) διὰ τὸ μὴ ἐμεϑήσεσθϑαι τὰς τροφὰς καὶ πλέον 

ταραχϑῆναι τὴν φύσιν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι πεαροξυσμός 
ἔστι τὸ σφοδρότερον μέρος τῆς ὅλης περιόδου. περίοδος 

δέ ἔστιν ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ 3) ἀποκατάστασις, 

εβ΄. “Τοὺς “δὲ παροξυσμοὺς καὲ τὰς καταστάσιας 9) δη5 

λώσουσε αἵ γούσοι, καὶ αἱ ὧραι τοῦ ἔτεος, καὲ αἵ 
τῶν περιόδων. πρὸς ἀλλήλας ἀντεπιδόσιες, ἦν τε κατὰ, 
ἡμέρην, ἦν τε παρὰ ἡμέρην, ἥν τὲ καὶ διὰ πλέονος 
χρόνου. ἍΘῸ Το -- 

ΘΕ 0Φ. Ἔν τῷ πρὸ : ἀφορισμῷ ἡ ἐν. τοῖς 

παροξυσμοῖς. μὴ τρέφει», ὡς τινὸς ἀποροῦντος καὶ πόϑεν 
ἔχωμεν γνῶναι͵ τὸν παροξυσμὸν, νῦν. ἐπιφέρει λέγων, τοὺς 
Ὃξ ̓ παροξυσμοὺς χαὶ τὰς καταστάσιας δηλοῦσιν αἢ νοῦσοι 

καὶ αἱ ὥθαϊ τοῦ ἔτεος καὶ τὰ ἑξῆς. 4) 41. ἰστέον ὅτι ὅ. 

γὺν. ἀφορισμὸς καϑ' ὕπερ οβατὸν ἀνάγιν ὡδκόμενδϑ᾽ συ φὴς 

εὑρίσχεται, οἷον, τὰς δὲ καταστάσιας καὶ τοὺς παῤοξυ- 
-σμοὺς ἤν τὲ καϑ' ἡμέρην, ἣν τε παρ᾽ ἡμέρην ἣν τε καὶ 
“διὰ πλείονος. χρόνου γίνωνταε, δηλοῦσιν αἵ νοῦσοι χαὲ αἱ 
τραι τοῦ ἔτεός καὶ αἱ τῶν" 'περιόδων πρὸς ἀλλήλας ἐπι- 

ἀὐοξμὶ αἱ γοῦσοι μὲν οὕτως, οἷον 5) ὅ μὲν τριταῖος ταχὺ. 

.1) Ῥοτδῖέ τυγϑαπὶ Ῥοξί ξοΊττπὶ δϑ]δίαπι Υ. ς. ὙΠ ΣΤῊ, - - ταράτ- 
τεσϑια Υ. ς. 3) Ε Ξίθρῆδπηο : ΒΟΒοΙ απ. οηρίῃβ, ἘΧρΙοαί νοοδᾶ- 

θυΐϊυπι ρογίοάϊ,. ἀξ ξογθηῖαθ [εθυι πὶ, - τὸ ἀνετισὸν μόρεον τοῦ χρό-᾿ 

νου ἐπὺ τῶν διαλειπόντων διάλειμμα ὀνομάζεται, ἐπὶ δὲ τῶν συνε- 
χὼν μειοπυρεξία καὶ παρασμή; -- αυδπάο εἶἰθαμπι, βαθιεσγα οροσίθαϊ 

ἴῃ ᾿πίογπα 6 με: 0115 --- --- ληξιπεύρετον ξορδτῆυσαπι --- ἐπὶ μὲν τῶν δὲ- 
αλ ειπόντων παροξυσμὸς ἁπλῶς λέγεται, ἐπὶ δὲ τῶν συνεχῶν ἐπσιπα- 

ροξυσμός. 3) δηλοῦσιν Ὗ. ἃ. ς. Ὦ. 4) ἀλδ -- ἐπιδόσιες οτὰ. Ὗ, Ὁ. 

Ο. 5) εἰ Ψ. ἃ, ο. Ἐοτί. ταχυκρίσιμος. 
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χρίσιμος χαὶ διὰ τρίτης ὁ παροξυσμὸὺς, εἰ δὲ ἀμφημερινὸς καὶ 
καϑ' ἑκάστην ὃ παρηξυσμὸς, 1) εἰ δὲ ἀμφημερινὸς, χρθόγιος 

χαὶ καϑ' ἕχάστην ὃ ποροξυομὸς, δ δὲ χαὶ τεταρταῖος, 
ὅτι καὶ τοῦδε χρονιώτερος, χαὶ διὰ τετάρτης. ὃ παροξυ- 
σμός. οὕτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων »οσημάτων δηλοῦνται 

οἵ τὲ παροξυσμοὶ χαὶ αἵ 2) καταστᾷᾶσιες:. αἵ ὧραι δὲ τοῦ 
ἔτεος οὕτιος᾽ εἰ, συμβῆ γενέσθαι τεταρτάϊον ἐν ϑέρει, 

βοαχυχρόνιος γινήσεται, εἰ δὲ ἐν χειμῶνι 8) [ὃ 'μὲν ἐν 
ϑέρει βραχυχρονιώτερος γενήσεται, ὃ. δ᾽ ἐν χειμῶνή 
47 πολυχρονιώτερός. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ξκάστων γοσημιά- 
τῶν τάχος μὲν τὸ θέρος, βραδυτῆτα δὲ ὃ χειμὼν περοστί- 

ϑησι». ἀλλὰ καὶ οἵ παροξυσμοὶ διὰ τρίτης μὲν. τοὐπίτεαν 
ἐν ϑέρει; διὰ τετάρτης δὲ ἐν φϑινοπώρῳ, καϑ' ἑχάστην 

δὲ ἡμέραν Ἃ γύχτα χειμῶνος.. αἵ τῶν περιόδων. δὲ ἡπως 
σιξο οὕτως, ὃτι εἰ συντόμως. ὅ) ἀναβαίη τὸ γόσημα" ̓δη- 

λοῖ. ἐγγὺς εἶναι τὴν ἀκμὴν καὶ ὅτι οἱ παροξυσμοὶ, ὀλίγον 
χρόνον κρατήσουσιν" εἰ δὲ χατὰ μιχρὸν, ποῤδωτέρω τὴν 
ἀκμὴν καὶ τοὺς παροξυσμοὺς 6) οὐκ ὀλίγον χρόνον χρατεῖν 
δηλώσει. ἐπίδοσις δέ ἐστὶν ἡ ἀνάβασις τοῦ νοσήματος. 

2.211. Φησὶν ἐν τῷ παρόντι ἀφορισμῷ, ὅτι πρέπει 
τὸν ἰατρὸν ὑποστέλλεσθϑαιν καὶ φοβεῖσϑαι διδόναι τοῖς 
παροξυγομένοις τροφάς. βλάβη γὰρ γίνεται τὸ προστιϑέ- 
μενον τούτοις ἐκ τῆς τροφῆς καὶ ὁπόσα νοσήματα ἔχουσι 
τοὺς παροξυσμοὺς κατὰ περιόδους, ἤγουν μὴ συνεχεῖς; 

ἀλλ ἢ -«ἀμφημερινοὺς ἢ τριταίους ἢ τεταρταίους. περίοδος 
γάρ ἐστιν ἢ ἐκ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκατάστασις. 
τούτους γοῦν τοὺς κατὰ περιόδους παροξυγνομένους ἤγουν 

1) εἰ --- ὁ δὲ ἐμ Υ: ἃ. 3) Πὶ Βίθρμαπο; Τοὺς παροξυσμοὺς χαὶ τὰς χα- 
ταστάσιως γνωρίσεις πρῶτον μὲν τεχνιχῷ στογασμῷ, (φάγῃ, ΘθομΓᾶ 
Ἰρδ || 80, ἀπὸ τοῦ εἴ Ἰϑοὺς τοῦ γοδήματος, ὕλης,) δεύτερὸν τεγνιπῇ δήμει- 
ὥσει, (ἐξ ὥρας, χώρας, ἡλικίας, “ράσεως, βίου), τρέτον ἐπιστημονι"ῇ δι- 
αγ΄ώσει (6 ΣΧ ἘΥΙΕΡΙΟΊΒΒΊΙΕ)" Ἰγεῖα ἜΧΡΙ σαί, αυϊὰ εἰ! χατάστιισις. -- εἰς 
τεέσσσοτς δὲ τροπὰς ἄναλ ὀγούσας τοῖς τέσσαρσι, χαιροῖς τοῦ ἐνιαυτοῦ 
χαὶ τὸ ἡμερονύχτιον διαιρεῖται" τὸ μὲν γὰρ ξωϑινψὸν τῆς ἡμέρας ἄν 
λογεῖ. τῷ ἔαρι; τὸ δὲ μεσημβρινὸν τῷ ϑέρει - τὸ δὲ δειλινὸν τῷ φϑι- 
γ»νοπώρῳ --- ἡ δὲ νὺξ τῷ χειμῶνι. 3) ὃ -- Ζεϊ μῶνι ὁ. Ὑ. 0..ὦ. Ὁ. 
4)" πολυχρόνιος. Ὗ΄. δ. ς. δ) ἀναβαίνει Ψ, Ὁ. ἀναβαίνοι Δ, ὦ. 6) δὴ- 
λοῖ προβῆναι καὶ πολὺν χρόν. Ψ. ς. τ 
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τοὺς μὴ συνεχεῖς, ἀλλὰ διαλείποντας τοὺς παροξυσμοὺς 
ἔχοντας, διαίτησον μὲν λεπτοτάτῃ τροφῇ , καϑ' ἣν ἡμέ-. 

ρα» οὐ μέλλουσι. παφοξύνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἄνετον ταύτην ᾿δια- 
βιβάξ. δι». ἐπὰν δὲ ἡ τοῦ παροξυσμοῦ ἡμέρα ἐπιστῇ, τότε 

χρὴ ἄσιτον. παντελῶς τὸν τοιοῦτον αν ἡ λαε ον ἵνα 
ἢ φύσις ἐλευϑέρα οὖσα βρωμάτων εὐκόλος τὴν τοῦ παΞ 
φοξυσμοῦ ἀνάγκην διαβιβάσῃ. τοὺς. δὲ παροξυσμούς φη- 
σι καὶ τὰῤ καταστάσεις ἀὐτῶν, εἴτε χαϑημερινοὶ εἴτε 
διαλείποντες γίνονται, δηλοῦσιν αἱ νοῦσο!, ἤγουν οἱ χυ- 
μοὲ οἵ σελεογάζοντες ἕν. τῷ πάσχοντι σώματι" εἰ μὲν γὰρ 

ξανϑὴ πλεύγνάξει χολὴ, τριταίους ποιεῖ, .δ, “δὲ μέλαινα, 
τεταρταίους, εἰ δὲ φλέγμα, ἀμφημερινούς. δηλοῦσι δὲ τού- 
ζους καὶ οἵ καϊροὶ τοῦ ἔτους. εἰ μὲν - γὰρ θέρος. ἐστὶ, 
τοιταῖοι Οἵ παροξυσμοὶ γίνονται, εἰ δὲ, ἔαρ, ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον ἀμφημερινοὶ, τεταρταῖοι δὲ, εἰ χειμών ἐστιν.᾿ 

οᾶοχ Ὑιπάοβοπϑηβὶβ τιθαΐοιβ ΧΧΎ ΠΙ, ομδνέδοοιβ, 
β8ες, ΧΥ,, μος βοβοϊοιν ἀπόμυπιΐ δαίου!β Πιαϊροί, ἃ ὅἃ- 

Ἰεπΐ ΕΥΡΙΒΗΒΘΟΙ ἀϊνεύβαμ: 

Τρεῖς ἀπεδείχϑησαν διαίτης σχότποι ὃ ἀπὸ τῆς δυνά- 
μεως, ὃ ἀπὸ τῆς τοῦ νοσήματος καταστάσεως χαὲὶ ὃ ἀπὸ 

φῶν κατὰ μέρος παροξυσμῶν. καὶ τὴν δύναμιν διαγιγνώ- 
σέομεν ἀπὸ τὲ τῶν σφυγμῶν καὶ τῶν χατὰ τὸ πρόσωπον 
καὶ τῶν ἄλλων. τῶν ἐν τῷ προγνωστικῷ ῥηθέντων, τὴν 
δὲ κατάστασιν τοῦ νοσήματος τῷ εἶναι αὐτὸ χαάτοξυ ἢ, 
ὀξὺ ἢ χρόνιον, κἀντεῦϑεν ἢ ταχέως λήψεσθαι τὴν ἀκμὴν 
ἢ ἢ βραδέως, πρὸς ἣν ἀφορῶντες τὴν δίαιταν καταρτείζομεν. 

καὶ τοὺς “παροξυσμοὺς δὲ, τῷ διὰ δ' ἢ διὰ γ ἢ καϑ' 
ἡμέραν ἔκ τῶν νόσων αὐτῶν καταλαμβάνομεν, οἷον ἐπὲ 

μὲν. τῶν. διαλειπτόντων, ὃ μὲν. τριταῖος ταχυχρίσιμος, ὅ 

δὲ τεταρταῖος. καὶ ἀμφημερινὸς χρόνιοι. ἐπὶ δὲ τῶν συν»ε- 
χῶν. οἱ μὲν χαυσώδεις ὀξεῖς, οἱ δὲ τυφώδεις χρόνιοι, 

μέσοι. δ᾽ ἀμφοῖν οἱ ἡμιτριταῖοι. καὶ τοῦτο μὲν ἢ χατά- 
στασις ἐξ τῶν νούσων δηλοῦται. οἱ δὲ παροξυσμοὲ οὕτω 
γνωσθήσονται, εἰ. ἐν ἀρχῇ γνωρίσεις τριταῖον. ̓ εἰσβάλλοντα 
ἔχ τε τῶν ξανϑοχόλων εἶναι καὶ ἀπὸ τῆς, τοῦ κάμνοντος 
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ἡλικίας καὶ κράσεως καὶ ὥρας καὲ χώρας καὶ τῶν λοιπῶν 
δυνατόν ἔστι λαβεῖν ἀπὶ αὐτοῦ, ὅτι ταχυχρίσιμος καὶ 
ὅτε διὰ τρίτης ἔσται ὃ παφοξυσμός. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ 
μελαγχολικοῦ, ὅτε χρονίως καὶ ὅτι διὰ δ' ἡ τῶν παροξυ- 
σμῶν ἀνταπόδοσις. ὡσαὐτὼς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὥσπερ δὲ 
ἐπὶ τῶν πυρετῶν, οὕτω κἀπὶ τῶν ἄλλων νούσων. Πλευ- 
ρἴτις δὲ καὶ περιπνευμονία ὀξέα νοσήμιατα. --- Συνάγχη 
δὲ καὶ κυνάγχη καὶ χολέρα καὶ τέτανος κατοξέα, ---“Ὑδε- 
ρος δὲ καὶ μελαγχολία καὶ ἐμπύημα καὶ φϑίσις, χρόνια. 

Καὶ οἱ παροξυσμοὶ δὲ," φρενίτιδες μὲν καὶ πλευρίτιδες, 
ὡς τὰ πολλὰ «διὰ γ, τοῖς δὲ χατὰ γαστέρα καὶ καϑ' ἧ- 

παρ ἐμπυήμασι καὶ φϑίσεσι καὶ χαϑ'. ἕξχάστην ἡμέραν. 
καὶ μᾶλλον τὴν νύχτα. τοῖς δ᾽ ἀπὸ τοῦ σπληλῦο, χαὶ 

ϑλως μελαγχολικοῖς. διὰ δ΄. ἀλλὰ καὶ αἵ ὧραι τοῦ ἔτϑης 

τὰς καταστάσεις τῶν νόσων δηλώσουσιν, οἷον ἐν τῷ δέ: 

θει τεταρταῖος εἰσβάλλων ἀναγκαίως ταχέως χριϑήσεται. 
καὶ ἄλλως μὲν ταχυκρίσιμος, ἐν δὲ τῷ χειμῶνι εἰσβάλ-, 
λων δυσπρίσιμος διὰ τὴν ὥραν πᾶσι γὰρ τοῖσι νοσήμασι 
τάχος μὲν τὸ ϑέρος, βραδυτῆτα δὲ ὃ χειμὼν προσδίδωσι: 
“ἀλλὰ καὶ οἱ παροξυσμοὶ διὰ 7 γ μὲν τοὐπίπαν ἐν ϑέρει, 

διὰ δ΄. ἐν φϑινοπεώρῳ, καϑ' ἑχάστην δὲ ἡμέραν ἢ νύχτα. 

χειμῶνος. ὡς δὲ ἐπὶ τῶν ὡρῶν, οὕτω νόει καὶ ἐπὶ τῶν 
ἡλικιῶν καὶ χωρῶν καὶ τῶν ἑξῆς. ἐξ ἑνὸς γὰρ καὶ τὰ σύ: 

στοιχὰ τούτων δηλοῦνται. ἀρ. 

ἸΙστέον δὲ ὅτι τὰ μὲν τῶν σημείων εἰσὶ παϑογνώμο- 
γιχὰ, τὰ δὲ συνεδρεύοντα, τὰ δὲ κρίσιμα, τὰ δὲ ἀπε- 

«μίας, τὰ δὲ πέψεως, χαὶ τὰ μὲν σωτηρίας, τὰ δὲ ὀλέ- 
ϑρου δηλωτικά. τὰ μὲν οὖν παθο)νω μονα! συνεισβάλλει ᾿ 

τῷ νοσήμᾶτι καὶ δηλοῦσι τὸ εἶδος αὐτοῦ, ὡς τῇ πλευρί- 

τιδι συνεισβάλλει τό τε νυγματῶδες ἄλγημα καὶ ὃ ὀξὺς 
πυρετὸς, ἢ δύσπνοια καὶ ὃ βήξ. τὰ δὲ συνεδρεύοντά ποτὲ 
μὲν συνεισβάλλεῖ, ποτὲ δὲ ἐπιγίνεται, ποτὲ. δὲ οὐδ᾽ ὅλως. 
γίνεται. οὐ γάρ εἰσι ἀχώριστα σημεῖα, ὡὧς τὰ παϑο) γνώ- 

μονικά. ἔστι δὲ συνεδρεῦον τὸ διήκειν τὴν ὀδύνην εἰς 

ὑποχόνδριον Τὶ εἶς τὴν ἌΣ ἢ ῥᾷον ἐπὶ τοῦ πεπονϑό- 
τὸς κατακλίνεσθαι πλευροῦ ἢ ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου.» 

᾿ἤρχὴ δὲ νοσήματος τριχῶς λέγεται, ἣ τε πρώτη εἰσβολὴ 
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ἡ ἀπλατῆς χαὶ ἀκαριαΐα. προσαγορευομένη. καὶ η πλα-. 
τιχὴ ἥτις ἄχρε "τῆς τρίτης: ἡμέρας ξκτείνεται;. χαὶ ἢ ὡς 
μέρος. ὅλου τοῦ. νοσήματος; ὕτέ. εἰς ἀῤχὴν,. ἀνάβασιν; 

ἀκμὴν. καὶ '“παραχμὴν μερίξεται γόσημα.- Εἰσὶ. δὲ χρίσιμα. 
᾿σημεῖα" ταῦτα" ἱδρῶτες; δίγη.. αἰἱμοῤῥαγίας. Τὰ δὲ: τῆς. 

πέψεωξ: οὐδ᾽ αὐτὰ. συνεισβάλλουσι τ τῇ: πρώτῃ τοῦ: οσή-- : 
μᾶτος:- ἀρχῇ. 'περιδρίξε ἐε δὲ: ταῦτα ἐπιφανέντα τὴν" ὡς. μέ-: 
θοὺς: “ἀρχὴν. ὅλης. τῆς- ρόσον")" ὡς: τότε. ἀρχῆς. ἐούσης, 
ἔσταν ὠμὸν ὅτε καὶ ἄπεπτον. τὸ- νόδημα ὑπάρχῃ. -εἰδξ: 
δὲ “πέψεως σημεῖα. ὡς πτύελα λεῖα χαὶ- λευκὰ. καὶ ὁμαλὰ: 
καὶ τῇ συστάσει. μήτϑ. παχύτατα 'μήτει -λεπτότατα. "καὶ 
οὖρα δὲ. "εὔχροα. ᾿καὺ νεφέλην: χρηστὴν. ἔχοντα, καὶ δεαχώ-. 
θήματα ἑκάστου. “τοῖσι ποτὰ φύσιν.- ̓ἐγγίζοντα τ. τὰ δὲ; τῆς. 
ἀπεφίας" τὸ μηδ᾽, ̓ ὅλως. πτύξιν ἢ. 'πᾶγυ ἀχύμωτα, παλτὰ; 
οὖρα. εἶναι. λεπτὰ καὶ «λευκὰ -παὶ. ̓ ἀχόσμητα. καὶ τὰ ἑξῆς. 
τὰ “τῆς: τσωτηφίαξ" ̓τὸς ἔσταν ὃ ᾿ἐῤῥωμένη δύναμις. μετὰ" φεῦ» 
τῆς πέψεως: σημείων; “" τε" δὐφορία. τοῦ κάμνοντος ἢ δὔ:3 
πνοια: ἢ. τιξ᾿ διανοέας.. δῶσις. ἢ “εὔσχημος:. “κατάπλισις παὲ 
τὰ λουτᾶ. -Τὰ: δὲ... τοῦ ὀλέϑρου,. πετύσμοτα -ἀχράτως 

ξανϑὰ ἢ ἰώδη ἢ μέλανα ἢ πελιδνά. Τὰ -ἀἤτὲ:-σπεροσώπου᾽ 
ὅφ' ἙΙπποχθϑάτοῦς εἰρημένα; ᾧΦὶς, ὀξεῖα ὁ - ὀφθαλμοὶ “οἴλον, 
πρόδαφοσι, συμπειστωξότες. καὶ τὰ τούτοις. ὅμόια. σημείω-. 
σας δὲ ὡς τὰ μὲν. τῆς": “πέψεως. δηριεῖας εἰς. -ἀεὲ ἀγαϑαὲ 
λύσιν- τῆς. -Φόσου- δηλοῦντα ξ ὡς. καὶ: τὰ ὀλέϑρια κακὰ, 

᾿ἀπώλξιαν. ᾿“πϑοσημαίνουτα.- φὰ, δὲ τῆς, «ἀπεϊμίας.. χρόνϊο; 
μὲν ἐξ. ἀνάγκης. δηλὶ οὔδιτὸ- »»όσημα; 'φεϑγήξεσθϑιαι δὲ.4): "σῶπ. : 

: ϑήσεσϑαι» ὅσον -ἐφ᾽- αὑτοῖς. τοῦ. δήλου, προσλογιξομδνῷ 
δέ:-σον τὴν. ῥώμην. τῆς: ̓ δυνάμεως καὶ ταῦτα". ὑπάρξει. ἀθοα 
γνωρίζεϊ».. Ἱένος δὲ πρισίμων.. :-οημείωνο.. Ἰδρῶτες- παδτἧῖρ : 
γὸς:κὐξ ψαστὴρ.. κοσαῤῥηήξασα,.. Ζ“τολλαὺ .αἰμοῤῥαγίαι οὐξαδ 

πολλοὶ. ἐϊετοιν, ἄλγημα: πείραλῆς. «ἐξαιφνἑδίως:- 2) δύσπρονα 
ααράλογος εἀ οὐξαῥιωγμὸξ, ἤτιδ ο ὑποχουδρίον. σύντασες: : 

᾿ ἀνώδυνος,. ἀχρυπνίαὐ τε. σῴοδρὰ καὶ: ̓ ξαραφροσύνη, ἢτυὺξ᾽ 
ἀλόγως δύσφορρς καὶ -προληπτικοὶ παρφοξυσμρί ἀλλὰ παὲ. : 
δάκρυον ᾿ἀκοῦσι, ; 
ἔρευϑός.. ει. αὶ. τὸς κάτω ̓ χεῖλος:. σειόμενον»: ὀρφνώδη:: «τῷ 
τινὰ: προφαινόμενα φῶ» ὀφθαλμῶν, ἢ ἦν "μαρμαρυγαΐ- Φρερ; 
μῆλον ἢ δὶξ᾽ ̓ ἐξαίφνήξ᾽ οὐ χφριεῦο γινόμενα ἢ δλὼξ ἀπ οσΥ ΕΞ 
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ματος εἰς. ἄρϑρον" σις. γένεσις καὶ. ἄλλα τοιαῦτα. οζαῦταὰ 
μὲν κατὰ. τὴν: ἰδίαν. οὐσέαν; ὀνομάζεται συμπτώματα: χὰ. 

ϑότε δὲ μεταβολὴν. ὀξύῤῥοπον. "δηλοῖ. κρίσιμα. προφαγὸ-. 

θεύονται.- διστὴν οὖν «ταῦτα: παρέξει σοι τὴν πρόγνωσιν, 
εἶ. μὲν ἐπὶ ὕτεπαμὶ μένῳ τῷ νοσήμαδι γένοϊτο; σωτηρίον ὕτζουρ-. 

γεῖ" εἴ; δὲ ἐπὲ ἀϊτέπεῷ;, κρέσιν οὐκ ἀγαϑὴν ἢ. εἰς ὄλεϑρον ἄ. ἄγου- 

σὰν ἢ εἰς εἰἤκοςχ (φόνου λαὶ τὰ: μὲν, τῆς πέψεως. σημεῖα,“ καϑ'. 
ὃν ἂν. φαίνοιτο. "καιρὸν τοὔνοσήματος; ἀγαθὰ διὰ 7 παντὸς, τὰ, 
δὲ; τῆς: χρίσεως οὐκέτι; τὰ. μέν: ϑανατώδεα, Φὰ δὲ δύσχρι- 
τα. καὶ αὖϑις «τὰ. κρίνοντα, ἐπὶ. πὸ. βέλτιον,, - μὴ ταὐξανός. 

“Ἤενα ἐπιφαίνεσθαι, οὔ «ιαάχεταυ:. δὲ τοῦτο. τὸ ἔπος δῷ. 

λέγοντι " ἐν “πλευῤιτιζοῖσι πεύξλον.: ἀὐείχα ἐπιφαίνοτάι. 

τοῦτο. γὰρ. πέψεωξ, ἐκεῖνο; δὲ ἀρίσεωοι ἴδιον... ἰσυνίσταται, 

γοῦν." τὰ εἰρημένα, φὸν. τὰ μὲν: ᾳῆς. πέιέως: διὰ. σεαγτὸξ 

ἀγαϑὰ, τὰ δὲ κρίσιμά ποτε καϊκακά. ἐπαινῶν. δὲ. καὶ, διδά- 
σζων ἱτοαῖς ἐν. τοῖς ἀναπνευστεκοῖδ “πέ ἐψεσίν. φησε": χρὴ 
ἐπὲ ἠᾶσε-τοῖσιν- ἀλγήμασε. τοῖσε: Τερὲ τὸν «πνεύμονα -18. 
καὶ τὰς. πλευρὰς: «πτύελον ταχέως. ἀπόπεύεσθϑαί τε. καὶ 

εὐπέπτως δυμμεμιγμένον. 78. φαΐνεσϑαι τ τὸ" ξανϑὸν. ἐἐσχύ;: 

“ρῶς ἱστῷ σττυξλῷ. {Ὁ 

τὰ καὲ τοῖσιν" ̓ἐπιφαινομένοισι; οἷον: "ἐν πλευρισϊβοϊσὶ 
-ιἠτύελον ΕΣ ἢν. αὐτνέχα ἐπιφαίνηται ἀρχομένου; » βυφγύνε! 
ἣν» "δὲ ὕσσερό» δησεφρρίνητοι»" “ηκύνξι: θῖν, ποθ τοῦ 
ΘΕ ΟΦ: Νῦν ἱκαὶ, ἐκ τῶν 1} “φαινομένων "λαμβάνει" "τὴν 

διάγνωσιν τῶν: παροξυσμῶν καὶ: τὰς: καταστάσεις: φῶνινος 
σημάτων: Τὰ δὲν φαινόμενα, τρίττά" ἢ γὰρ. ισωτηρίᾶϑ χαὶ 

ὀλέϑρου: ποιξῖται. τὴν" δήλωσιν» 7): χρίσεως" καὶ ἀκρϊσίαρ ἢ 
πέψως. 'χαὶ. ἀπεψίας"" ἐνταῦϑα ιδὺν τὰ; τῆς “πέψεως χα 

᾿Ξ ἀτυεψίας «ΘΉμεῖα. ̓ μεταχοιρίξεται φαῦνα δὲ ἐν: “τοῖς ὀχαοννος 

μιδποῖο ϑεώβεῦεδι. φὰδὲξ ᾿ἐχκρινόμο ά! θεωρεῖται ἂν δ)υπεύς 

σμασιν; ὃν διαχωῤήμιᾳοι: παὲ ξνιοὔροιξ. φηδὶν οὔν"δτι βοδῥ δῆς 
πλευρίτυδοσν  νοχιὸνο αὐτίκῷᾳ ὀνεγεχϑῆ,»ἤγουν ἔνδον "τῶν. 

; ἡῤιῶν ἡμερῶγυ πεύελόν; δηϊιαίνει τ ὅν τδσετ πεληρίοιν οἥ" ἀαμὴ ̓ 
τῇ δὲ ΧΟ ΟΟΜΣ ὦ ἐλ ΛΟ ὅς: ὍΘΌΟΟΙ ὗ δὼ 

Ἅ).. Ἔ 'Βι6Ρ ἍΠΟΤ' “Τὰ δὺὸ τοίνυν γένη τῶν οδῆι πα νομω ̓ 
ταῦθα, “παῖς πώ" δ' Τα ποζβάτης ἌΩΣ τὰ ΣΝ χάν" Ἰὰ δῆς 

ἢ ὀλέθρου. γϑηλωτίξ Σιδ Ὀξερτο ̓ὡν" ἸΣναὲν δ)» ἐρηῷ περδμρίαξόν: ΤᾺ 
κρισέμωννήμερῶν, ὅρΠαληνὸςϊ “αζαβάλῃ ἕταυιζο»ς: ὁ τ Ἵπποχρήχηδι '᾿πτάξλθα 

“τὸ πεμημβένοθ,, πτύσμα. δὲ, τὸ. ἄπεπτον, ἀἰοιλεῖ,. « 9); πτυέλρις δυο! τι δ. 

ΕΣ 



ΟἿ᾽ 

χαὶ τὴν πλευρῖτιν. βραχύνειν.. εἰ δὲ περὶ τὴν ὀγδόην ἢ ἢ τὴν 

͵ 

τεσσαρεσκαιδεκάτη»».. χρόνιον. ἐνδείκνυται. τὸ »όσημα, πτύ- 

ελὸν δὲ χαὲ πτύσμα. οὕτω. διαφέρει, πτύελον μὲν γάρ ᾿ 
ἔστι τὸ πεπεμμένον, τὸ δὲ ἄπετετον. πτύσμα. 

4214. “Διδάξας. ἡμᾶς. ὃ “Ἱπποκράτης περὶ, τῶν πα- 
θοξυσμῶν. χαὶ ὅπως "χρὴ ἀπὸ τεχνικῆς. 'σημειώσεως. προ- : 
γινώσκειν αὐτοὺς, ὅποϊοί τένες ἔσονται, ξπξίτα πιροϑέμενος ἐ ἐν 
τῷ παρόντι, ἀφορισμῷ περὶ ἄλλων εἰπεῖν᾽ νοσημάτων, ἐξ 
ἙΠΙατη μονῆς; “σημειώσεως διδάσκει προγινώσκειν αὐτὰ, 
ὅποῖα ἔσονται καὶ ὡς ἐν παραδείγματος σχήματι, τὴν 
πλευρῖτιν προτίϑησι.. φησὶ » ὅτε ἐν τοῖς πιλευριτικοῖς᾽ 

πτύσῃ. δ᾽ πάρχων;: βραχύνει. ἤγουν. συντόμως. ̓ λύεται. τὸ 
γόσημα: ἐὰν “γὰρ περὶ τρίτην ἢ τοτάρτην. ὀπιεφανείη. τὸ 
πτύελον, εἴη δὲ χαὶ τελέως. πεπεμμένον ἤως. λευκὸν καὶ, 
λεῖον χαὶ “δμαλὸν. καὶ κατὰ τὴν. ύστασιν μήτε ὑπέρυγφον 
μῆτε. ὑπέρπαχυ; οὐ ̓ δυνατόν ἔστι Τὴ ᾿ἑβδόμης 7 ὀῥωτέρω 
προβῆναι, τὸ γόσημα, ἀλλ᾽ εὐθὺς, ἐν αὐτῇ λύεται. ἐὰν. δὲ 

μὴ εὐθὺς ὃν ἀῤχαῖς ἐπιφανείη.: τὸ. τοϊοῦτον. πτύελον, ἀλ 
ἐσύσεδρον ἤγουν μετὰ πολλὰς τὰς ἡμέρας, Θάνατον» μὲν. 
τοῦ. πάσχοντος οὐ δηλοῖ, ὅσον ἐφ᾽ ξαυτῷ" συμμετροῦντε 
δέ: σοι καὶ - 'συλλογιζομένῳ "τὴν" ἡοῦ" “πάσχοντοξ᾽ δύναμιν, 

ὑπάρξεϊ. δον᾽ Προγινώσκειν καὶ τοῦτο. δηλοῖ μέντοι μῆκος 
ὑῆς νόσου πολὺ ἣ Ἠῶ" “πολλὰς. ἡμέρας τοῦ “πευέλου 
ἐπιρόρεια,: ᾿ς: τε 
Καὶ. οὖρα, χαὶ ὁποχωρήματα; καὶ δρῶτες, παΐ' δ δύσκριτα; 

ὑχαὶ᾿ “εὔχριτα, χαὶ βραχέα, 'κ καὶ δε τὰ ὦ γουδή! ὅτ. ἔπι-. 
τ ὐθδ ς δηλοῖ. τ ἰ 

ΟΘΕΟΦ.. Ἔχ, “μὲν. τῶν. φαινομένων. ὁ ἐπὲ. ὶ τῆς. (ε πλευρίτιδος, 
ἐποιήσατο. τὴν. διάγνωσιν," καδιυμὲν δὴ "καὶ "ὃκ- τῶν οὔρων: 
“χαὶ διαχωδημάτων ᾿ Ἢ πᾶν ἱδρώτων ἄρτε “τοιεῖται. “τὴν "δὲξ 
ἄγνωσιν. λέγων», » ζαὶ “οὖρα καὶ ̓ὑποχωρήματα χαὶ, “τὰ ̓ ἑξῆς. 
εἰ “μὲν. γὰρ. ἔνδον. τῶν τριῶν, ἡμερῶν, ἐν τούτοις. ἧ, “πέψις 
φανῇς. δῆλον ὅτι, πλησίον. ἤἧ. ἀκμὴ. καὶ εὔχκριτον, τὸ νόσημα, 
“εἰ δὲ μήγε; δῆλον ὅτι- ποῤῥωτέρω" καὶ δύσκριτον:».»" 

1) ἑδοώτων ἄρτι οπι. Ὗ. 8. 
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,γ. Τέροντες εὐφορώτατα γηστείην φέρουσι" ᾿δεύτερον, οἱ" 

1 καϑεστηκότες᾽" ἥκιστα; μειράκια" παντῶὼν δὲ μάλιοτα 

- παιδία" - τουτέων δὲ αὐτέων ἃ ἂν τύχῃ αὐτὰ. ϑωύτέων 

προϑυμότερα ἐόντα. --- ἜΣ 

ΕΟΦ. εν ““κολούϑως 8) γῦν ̓ ἐπὶ τὰς ̓ς λύπας χωρεῖ, 

βουλόμενος καὶ ἐξ αὐτῶν ἔνδειξιν τοῦ εἴδους τῆς διαίτης 

ποίήσασϑαι.- φησὶν οὖν γέροντες. εὐφορώτατα ηστείη» 
φέρουσι, δεύτερον οἵ καϑεστηκότες καὶ τὰ ἑξῆς. γέροντας. 

καλεῖ οὐ τοὺς ἐν ἐσχάτῳ γήρᾳ ὄντας, ἀλλὰ τοὺς ἑξηκοντούτεις ῤ 
μικρῷ πλεῖον Ὑ ἢ ἐλ αὐδον, καϑεστηκότας δὲ τοὺς ἐν παρακ- ἶ 

μῇ τυγχάνοντας. ἀμφότεροι οὖν τὴν ἀσιτίαν φέρουσιν ᾿ς 
εὐφύρως,. ἀλλ οἵ μὲν, γέροντες πλέον διὰ τὸ ὀκλάσαι Ἶ 

σχεδὸν ἐπ᾿ αὐτοῖς τὴν, 'δύγαμιν χαὶ διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς : 

ψυχροτέρους. 8) οἵ. δὲ καϑεστηχότες. ἤτοι παρακμάξοντες 
καὶ αὐτοὶ. μὲν φέρουσι τὴν ἀσιτίαν, ἧττον δὲ τῶν γερόντων 
διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας, τὰ μέντοι μειράκια, ἥκιστα. τουτέστιν 
ἐπολίγον διὰ τὸ αὔξειν ἐν αὐτοῖς ἔμφυτον ϑερμόν. οἱ παῖδες δὲ 
οὐδαμῶς; διὰ τὸ εὐδιαφόρητον ἐ ἔχειν τὸ σώμὰ καὶ διὰ τὸ πλού- 
σιον τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ. ἀλλὰ τούτων αὐτῶν τουτέστι τῶν 

Ὥ Ἐν Θίθρμαπο: ΘΟ ΠοΙ τύ Ἰοπρῖασ. ΟἿΡασ σαπιξ ΣΡ ἅπ85 ταίοποδ,, 

χατάτε ἀναπλήρωσιν τοῦ διαφορουμένου σαὶ κατὰ αὔξησιψ. τοῦ ἐμφύτου 

θερμοῦ. ΒΘ η65 γ61Ὸ {Γ65 ὑγορίθι σαιιβᾶ5 ἀσιτέαν εὐφόρως φέρουσι, ὅτι 
οὐ ἔστι» ἐπ αὐτῶν εὐδιαφόρητον τὸ σῶμα" ὅτι χαὶ ὀλίγον χατ οὖ- 

σίαν ἐστὶ τὸ ἐν αὐτοῖς θερμόν ὅτι πολύς ἔστιν ἐπὶ αὐτοϊς ὁ ψυχρὸς 
χκαὶ ὠμὸς χυμός. ΟουίταϊΒ ᾿σπιηΐα, ἐπὶ τοῖς. παιδίοις; 4υδ6. πυπῖτ 
τηρηΐϊό Ἰηαϊσοηί οἱ διὰ ϑρέψιν χαὺ. διὰ αὔξησιν. Ὦς. αἀἰνΙδοηο, τῶν. 
ἡλικιῶν. - ς- ποικίλως διαιρεῖ τὰς ἡλιχίας ὁ Ἱπποκράτης, πῇ μὲν γὰρ 

εἷς ἑπτὰ διαιρέσεις οὗτός ἔστι τέμνων, ὡς ἐν τῷ περὶ ἑβδομάδων, εἷς 

8ῆται; πῇ; δὲ εἰς. τέδσσρας --- πὰαϊδιυζὴν; Μεεῖρααίώδη;, παϊρωκμαστιχῆν, ᾿ 
γεροντικήκ. - ΞΙΘΡΒΆΠΙΙΒ αἀυϊηίδπι δοίδίθι ᾿ἀχμαστεπκὴν αἀάαϊτ..-- οἱ 

τοὺς ἐσχατοχήρους. ἐγταῦϑα 7έροντας λέχει, οἵ “ΖῈ δὴ. Ζαὶ. χυφογέθον-. 
τὲς ἐπιλέγογται ἢ παρὰ τὸ γῆς ἐρᾷν ζυρίως οὕτω λεγύμενοι. γέροντες. : 

«“-- ῆ παρὰ τὸ τὴν» γὴν ὁρᾷν. -- “αϑεστηχότες] -- - τὸν λογισμὸν 

σώΐρρονες χαὶ δεβηκότες ὑπάρχουσι» “.-- 5. διὰ τὸ τὸ ζέον τοῦ ϑέρμοῦ 
λωφηϑῆναι χαὶ χα τασταλῆνοι.. ὠϊιογέδοντες νδϑδπίαγ, "ἢ Ἐ81 ἀχεἰρίυί, 
τοὺς κἀϑεστηκότας.. --- ἐπὶ ὀλίγον. φέρουσι “ Ἄς Ὁ δηλοῖ παρὶ Ὥππθο- 

,ζράτει τὸ ἥκιστα. τοῦτο γὰρ. παρὰ μὲν τοῖς ῥήτορσι τὸ οὐδαμῶς 

σημαίνει, παρὰ δὲ τῷ Ἱπποκράτει. τὸ ἐπὶ ΦΟῸ»: ἜΝ Ὁ) οὖν γ.».Ὸ 
9) οἕ τ-- οἱ παῖδες οἴη, Ὑ, ς, ὑχὸι 
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παιδίων πλέον οὐ φέρουσι τὴν ἀσετέαν ἃ ἂν τύχη αὐτὰ ἑαυτῶν. 
προϑυμότερα: δι 7 ἣν αἰτίαν; ἐπειδὴ προϑυμότερα ὄντα καὲ 
εὐκινητότερα. γινόμενα μᾶλλον ἐκϑερμαίνονται, ἐ ἐφ᾽ ὅσον δὲ 

"ἐπικρατεῖ τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν, ἔπὲ τοσοῦτον οὐδὲ τὴν 
ἀσιτίαν ὑποφέρουσιν. εἰν: ς 

Ζ41. Ἐν τῷ παρόντι. ἀφορισμῷ διδάσκει, ὃ ὅτε" καὶ. 
ἢ τῶν ἡλικιῶν. διαφορὰ συμβάλλεταί τὲ πρὸς τὸ ἀβλαβῶς 

διαιτᾷν. φησὶ γοῦν ὅτι οἵ γέροντες εὐκόλως ὑπομένουσι 
"ζὴν ἀτροφίαν διὰ τὸ ὀλίγον ἐν αὐτοῖς τὸ ἔμφυτον εἶναι 
ϑερμόν" οὗ δὲ ̓ καϑεστηκότες ἢ ἤγουν οἵ μήτε πρὸς )γεροντί- 
χὴν φϑάσαντες ἡλικίαν, μήτε μὴν ἄγαν τυγχάνοντες. γέοι, 
ἀλλ ἔν καταστάσει γεγονότες ἡλικίας ἤγουν. οὗ πὲρέ που 
τὸν τριακοστὸν πέμπτον ὄντες χρόνον : οὗτοι δυσκολώτε- 

θοὸν φέρουσι Ζὴν γηστείαν διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς πλεῖον ϑὲρ- 
μόν" ἥκιστα δὲ πάντων. τούτων ἤγουν σφόδρα. δυσκολώ- 
τερον ᾧπομένουσι τὰ παιδία ἢ ἤγουν οἱ σφόδρα νέοι, δηλο- 
γότι οἱ πϑρὶ δωδέκατον ὦ ὄντες χρόνον, διότι σιλέον τῶν προῤ- 

ῥηϑεισῶν. ἡλικιῶν τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν κέκτηνται. καὶ τούτων 
αὐτῶν. τῶν παίδων ἐκεῖνα μάλιστα καὶ περισσοτέρως οὐχ 
ὑπομένουσι τὴν γηστείαν -“ὅπϑρ ἂν χύχωσιν προϑυμοτέρας 
ὄντα. φύσεως πρὸς ὄρεξιν καὶ οἷον σπουδαιοτέρας.. ταῦτο 
γὰρ συντόμως πέττοντα τὴν τροφὴν αὖϑις ἑτέρας. ὀρέγον-- 
σαι. χαὶ ὃ μὲν τοῦ ᾿Ιπποχρότους λόγος τοιοῦτος, δεῖται 
δὲ καὶ μικρᾶς τινος προσθήκης. ἐπὲ μὲν γὰῤ τῶν ἕν ἀρχῇ 
τῆς γεροντικῆς ὄντων ἡλικίας καλῶς εἴρηται τὸ, γέροντες. 
εὐφορώτατὰ νηστείαν φέρουσιν, ἐπὶ δὲ τῶν εἰς. πολὺ γῆρας 
ἐφϑακότων οὐχ ὀρϑῶς εἴρηται, οἵ ἱ γὰρ ἐσχατόγηροι. οὐδαμῶς. 
ὑπομένουσι γηστείαν.. ὅταν 1). οὖν. γέροντες εἴπῃ εὐφορώ- 
τατα »ηστείαν φέρουσι, τότε σὺ πλὴν τῶν ἐσχατογήρων 
γόεν χαὶ οὐσφαλῆς οὐδὲν ἕν. τῇ τοῦ ἀφορισμοῦ διαγνώσει.- 

ιδ΄, Τὰ αὐξανόμενα πλεῖστον. ἔχει τὸ ἐμφυτον᾿ ̓ϑερμὸν, 

πλείστης οὖν δέεται τροφῆς" ἣν δὲ μὴ, τὸ σῶμᾳ ἄνα-. 
λίσκεται" γέρουσι. δὲ ὀλίγον τὸ. ϑερμόν" διὰ τοῦτο. ἄρα 
ὀλίγων ὑπεκκαυμάτων δέονται' ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀπο- 

σβέννυται. διὰ τοῦτο. καὶ οἵ πυρετοὶ τοῖσι γέρουσιν οὐχ 
ὁμοίως ὀξέξο" 2: γὰρ τὸ σῶμα. -- 

1) γοῦν ἴῃ δ. 



“78 : 
ΘΕΟΦ. Οὗτος ὄ ἀφορισμὸς τὰς αἰτίας παραδίϑωσι. 

τοῦ πρὸ αὐτοῦ ἀφορισμοῦ χαί ΡῈ; δτι διὰ τοῦτο- τὰ ΄ 
παιδία οὐδ᾽ ὅλως φέρουσι τὴν ἀσιτίαν, ὅτε τὰ αὐξαγό.. 

μενα πλεῖστον ἔχει τὸ ἔιιφυτον ϑερμόν. πλεῖστον δὲ ὃν 
τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν, πλείστης καὶ τροφῆς δέεται. ἢν δὲ 
μὴ,. τὸ σῶμα ἀναλίσκεται τῷ δραστηρίῳ τῆς ἐμφύτου. 
ϑερμασίας. αὕτη γὰρ, μὴ ὑποκειμένης τροφῆς, αὐτὴν τὴν 
οὐσίαν τοῦ σώματος ἐξαναλίσκει. πάλιν οἵ γέροντες ὀλί- Ἢ 
γον. ἔχοντες τὸ ϑερμὸν ὀλίγων 1) ὑπεκκαυμάτων. ἤτοι 
τροφῶν δέονται. ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀποσβέννυνται, » 2) ὡς 
ἢ λυχνιαία φλὸξ, ἀϑρόου αὐτῇ καὶ πολλοῦ τοῦ ἑλαίου 
πκατοχυϑέντος. ἀποδεῖξαι δὲ ϑέλων “Ἱπποκράτης 3) ὅτι ἐπὶ 
τῶν αὐξανομένων πολὺ τὸ ϑερμὸν, ἐπὶ δὲ τῶν γερόντων. 
ἧττον, φησὶν, διὰ τοῦτο καὶ οἵ πυρετοὶ τοῖσι γέρουσιν 
οὐχ ὁμοίως ὀξέες. οἵ μὲν γὰρ ἀκμάζοντες ὀξέως πυρέτ- 
τουσιν, ὡς θερμότεροι, οἵ δὲ γέροντες οὐχ ὁμοίως" ψυ- 
χρὸν γὰρ τὸ σῶμα ἔχουσιν. 

- - -Ρ ΟῚ 2.227. Οὗτος ὃ ἀφορισμὸς δοκεῖ ὥσπερ ἐξήγησις εἶ-. 
γάιν τοῦ πρὸ αὐτοῦ ἀφορισμοῦ. τὰ αὐξανόμενα γάρ φησι, 

5): Ἂν 
ἤγουν τὰ πρὸς αὔξησιν ἐρχόμενα σώματα πλεῖστον ἔχουσι 
στὸ ἔμφυτον, διὰ τοῦτο καὶ πλειόνως αὐτὰ δεῖ τρέφει». ἐὰν 
δὲ μὴ ϑοέψης ὅσον χρήζουσιν αὐτὰ, ἐξ ἀνάγκης τὸ σῶμα 
ἀναλίσκουσι καὶ δαπανῶσιν ὑπὸ τῆς πολλῆς ἐξάψεως ἐν αὖ- 
τοῖς ἐμφύτου ϑερμοῦ., οἱ δὲ γέροντες, φησὶν, ὀλίγον τὸ τοῖ-᾿ 
οὔτον ϑερμὸν κέκτηνται, καὶ ὀλίγων ὑπεκκαυμάτων ἤγοῦν 
ἀναλωμάτων ἤγουν τροφῶν χρείαν ἔχουσιν. ἐὰν γὰρ πολλοῖς 
ς , Ἷ , ΓΟ Ὶ 2. . ν δε ᾿ 
ὅ γέρων χρησηταν βρώμασι, τὸ ὃν αὑτῷ ολίγον ϑεόμοὸν.. 

Ἑ 
ἡ." 

κατασβέσει, ὥσπερ καὶ ἐὰν εἴς μικρὸν λύχνον. δαψιλὲς, 
“3 

καὶ ἀϑρόον ἔλαιον ἐπιχύσης. εὐθὺς γὰρ σβεσϑήσεται παν 
τ 3 , . 5 5ϑ..» - 4 - “ὦ οἷον ἀττοπνιγήσεται τὸ ὃν αὑτῷ φῶς. διὰ τοῦτο καὶ ὅταν 

“πυρεχτικῷ πόάϑει χρατηϑῶσιν οἱ γέροντες, οὐ πυρέσσου- 
252 Ε ᾿ “- Γι «ε , ΄, 

σιν ὀξέως καὶ πᾶνν διακαῶς, ὥσπερ οἱ νέον, διότι ψύυ- 

χρὸν αὐτῶν ἔστι τὸ σῶμα. 

1) Βιορῃδημθ: ὑπεκχεύματαὶ δὲ Σαλοῦσιν οἱ παλαιοὶ τοῦ πυρὸς τὰ 

λεπτὰ τῶν ξύλων, χαὶ αὐτὰ τὰ ξύλα χαὶ διὰ τοῦτο ὁ Ἱπποχρύτης 
ὑπεχχαύματω τὰς τροφὰς ἐχάλεσε ὡς ὕλην οὔσας τοῦ ἐν ἡμῖν ἐμ" 
φύτου ϑερμοῦ. 2) ὥσπερ Ὗ. "Ὁ. 6. 3) ὅτι οη. Υ, ἃ. 

᾿ς 
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εε΄. ΟΑΥ̓Ἱ χοιλίαι: χειμῶνος. καὶ; ἦρος, ϑερμόταται. φύσει, καὲ 
ττοῦήξνου: :μακρότατοις. ἐν. ταύὔτῃσε. οὖν. “τῇσι ὥρησι καὶ τὰ 

προσάρματα πλέω δοτέον. καὶ γὰρ τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν 

-πολύ᾽ τροφῆς οὖν πλέονος δέονται. σλμΕΙθ,, αἱ δ ἡλικίαι 
᾿ ᾿χαὶ οἱ ̓ἀϑληταῖ. -- Ξ : 

ΘῈ 0Φ. “Νῦν. ἘΣ “Ἱαπονφάτης. μετάγει. τὴν. ξαυτοῦ. ἂΣ 
ἘΣ ἐπὶ τὰς. ὥρας καὶ, διδάσκει. ,». ποῖάνι θερμοτέρας. 

“ποιοῦσι τὰς κοιλίας. καὶ ποῖαι: “ψυχροτέρας, "καὶ. “πῶς. δεῖ 

εἰξ᾿ ταύτας ἀποβλέποντα, διαιτᾷν... “φησὶν. οὖν, αἵ “κοιλίαι 

χειμῶνος γαὶ. ἦρος ̓ ϑερμόταται. φύσει. χοιλίαν Ἵ) λέγει τὴν 

σιτοδόχον. χαὶ- πᾶσαν. χοιλότηταο, “ἐν βάϑει ὑπει μεν» : οἷον ̓  

ἐγκεφάλου, πορθίας. καὶ, ἧπατος ποὶ τῶν. "λοιπῶν 2) αὗται 

Ὁ λέγων... : τ 

ΞΘ) ΠΣ Θΐθρμαποῖ, το σολλῆιο: γε βῶ εο πο Ξο τοὶ ὀστέον: δὲ 
ὁτεί ποτα δύο αἰτίας: ϑερμότεραι. γένονται. αἵ ποιλέαϊ χομῶ: σοι "μίαν 

μὲ» τρυδεχὴ»». ἑτέραν. δὲ; ̓Αρίἰστοτελικήν.: «φησὺ γὰρ ἔχεῖνος; ὅτε ἀντιπε- 

πφεογϑότως ἔχουσι. πρὸς ἑαυτὰ τὰ ὌΤΟΙ ΧΕΙ «ον: ἀνϑυποχωροῦσι. ἀλλή- 

ἵδαις, καὶ τἀντιπεερστανται- αὐ ποιότητες. ὅτε μὲν “γὰρ, ἔν. βάϑει ἐστὲν 

νυ ϑέῤμασίσ,». καταξαμβάψει, τὴν ᾿ἐπιφαγειαν ἢ ψύξις, καὶ. ἔμπαλ ἐν: εἷς 

“τὸ: βέϑος. ὑποχωρούσης τῆς. ψύξεως, εἰς. τὴν ἐπιράγειαν ἐφυτιλουξοι ἥ 
"Θερβασίας. ἂν. τῷ- - χευμῶμι, ποίγυν'. τῆς. ψύξεως περὶ τὴν ᾿ἐπιφόγε δῖαν, 

᾿σχολοζούσης; εἷς τὸ βάϑος ὑποοτέλλεται, ἡ. ϑεομασία, ἂν δὲ τῷ ϑέρεν 

τῆς ϑερμάσίας τὴν. ἐπιφάνειαν ζΣαταλαβούσης, ἐπὶ τοῦ βάϑους ἡ ψύξις 
ἐνδομυζχεῖ:. δευτέρα. δὲ. -αἸτέω. ἐστὶ. σατὰ τοὺς Ἰατροὺς αὕτη᾽ --- -- πε- 
'πύχνωται: ἢ, ἐπιφάνεια: τοῦ: σώματος . ἐπείγεται τὸ. ἔμφυτον ϑεομὸν 
ὡς ἀεικίνητον ἐπὶ, τὸ ἑχτὸς. ὀγϑῆμαι:; οὐχ εὑρέσχει διέξοδον, εἶτα ἂν- 
ταναχλᾶταις ον ἀνθυποσεροφεῖ ἐπὶ τὸ ἐντὸς; χαὶ τούτου πολλά ἅκις γι- 

-“γομέγου; τοῦ διαύλου» πολλαπλασιόζεταιν Καὶ: δριμύτερον ξαυτοῦ γίνε- 

ΣΕ χαντεῦϑεγ. “ποιεῖ; τὰς. “Ζοιλέας! «ϑερμάς:. ἐχοιλίαν. δὲ -χαλεῖ. ἐντοαῦϑα 

οὐ μόνον “Τὴν σιξοδόχον. γαστέρας τἀλλὰ. πᾶσα; χοιλότηται ιν. τῷ βάϑει 

φειμένην.. πλὴν; ποῦ ϑώραξος.---:.---- Ουΐ᾽. ἀἰχουίε. αἰϊαυΐβ.,. δϑϑίαί 6 

ἰογοάμάογπη. πιαϊογοηι ᾿ἤθθθα ΠΟΡὶσ᾽ σβίουδμι. Ῥχορίθυ. δἰίῖμπι. ἊΑΔε Πᾶθο 

- 0 Ὸ σϑοαπαιμῃ ἰϑέπγθηιν δὲς Ἡϊρροοτγαίοβ. ͵ Χοτο, πος π Ἰοθο 46. πᾶ- 
τΥδηθα5. Ἰασπῖταν, τ ΑἸίογα. αυθοϑεῖο: ἀθσπι- ἴσθπλθ. ῬΕΥβρίγϑιῖο ΠῸΠ 

ϑεξραυοιπιοθοι πα ΓΗ ΪΟ -(τοῦ. διαιραρηϑέντος. “οὶ "λείποντος ἧ: ἀναπλή- 

τ ρωσις» 1: «Αξνδϑὶ: μϑεξρίναιο: ὅδηλος.--..-- ἄτμοὶ, ̓ ἀνεπεισϑήτως δια- 

ἐφοραῦνταις: χαδισοῦτο. ἔξεστί. σοι: ἐιαθεῖη.. χ τῆς. τοῦ. στόματος. ἀποφο- 

-οᾶς, πότε γὰρ: μέγαϊ ἀποιρυσῶμεν, ἐχύΖεψου. τϑίσην. σπαχυμεροῦς τῆς ἀνα" 

Ζενοῆς ἂν χειμῶνες ἐξαγεομέψης. τ ορέδίο δπίθπι.. θ6 180. ᾿ππδίο πῸ- 

Ῥἷθ φάϊοτα πθασο. βυξβοιομέθ δα. γδροτθξ. αἰρφπάδξ, ἱδρῶτι. περιᾷ-᾿ 
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5» Ξὰ λίαι. ἕν᾿ τῷ χειμῶνι. ϑερμότεραΐ εἶσιν ξαγει" ϑὺν ὧἂὐ ποιλίαν. δν τῷ : χει » 6 μ 9 ἘΠ ἐν. ξαυτῶν. 

. : ἀχς ττ ρος ; 
φύσει, ὅτι διὰ τὴν ψύξιν τοῦ περιέχοντος ἄξδρος πίλησις 

ἌΣ. ἀρτος 

ἜΣ Ῥεΐπ οἰΐατη πο τς αὐδουδίϊοπθϑ. ἐπεφαοπιΐοτοα εἰ φορῖο-. 

βίοτθβ βαπὲ Βγθογηᾶ ἰοηροδβίαίθ ΒΕ νϑβίοδπι, ἰπίδβίϊπδ, ἨΑϑι1Π|, Ῥτοη- 

φἰα.. Τονα ἀπορία, αὐομιοῦῖο αἱ χοιλίαι χειμῶνι ϑερμαὶ εἶκαι ρο5- ᾿ 
Βἰηί, χαὺ μὴν ὁρῶμεν τὰ ἕρποντα τῶν ζώων Λεχρούμενα᾽ ἂν τῷ χε 

μῶνι, ὥστε. χαὶ ὉΠ χερσὶν ἀναλαμβάνεσθαι; μηδὲν. ὅλως ἐδιονῦ»» ; 

πρὸς οὗς λέγομεν ὅτι ἐχεῖνα τῶν ζώων ϑερμὰς ἔχει τὰς. ποιλέας ἐν. 

χειμῶνι, ὅσα μεταξὺ τῆς ποιλότητος χαὶ. τῆς. ἐπιφανείας πολὺ, «φέρουσι, 

τὸ ἐν μέσῳ ϑιάστημα, χαὶ ὅσα εὔσαρχά εἶσι. τὰ δὲ μήπω πολὺ τὸ 
μεταξὺ διάστημα ἔχοντα μήτε εὔσαορχα, ἀλλ οἷον ἀβαϑῆ χαὶ δλιγό-. 

σαρζα, ψυχρὰ διόλου, ἐν χειμῶνε εὑρίσκεται. τὰ οὖν ἕρποντα χὰ ὶο- 

᾿βόλα τῶν 9 ΡΟΣ) ἅτε ὀλιγόσαρκα χαὺ ἀβαϑῆ, μὴ. πρλλοῦ τοῦ. μεταξὺ. 

τῆς ποιλότητος χαὶ τῆς ἐπιφανείας ὦ ὕντος αὐτοῖς διαστήματος. ψύχεται : 

χαὺ ναρχοῦται χειμῶνι. φϑάγει γὰρ ΕΟΣ τὸ βάϑος ἀφικέσϑαι ψύξις, ; 

ὥστε “αὶ αὐτοῦ τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ αὐτῶν ἅπτεσϑαι; οὔτινος “ατα- 
ψυχομένου, νεχροῦνται τὰ τοιαῦτα ζῶα. --- --- χαὺ ὅτε τοῦτο. ἀληθὲς, ὦ 

αὐτὸς. ὃ Ἱπποκράτης χατιὼν πιστοῦται" --- ἔστι δὲ ὕζου ἐπὶ ᾿τετάγων. 
ἂν εὐσάρχῳ ϑέρεος μέσου ἄνευ ἕλκεος, λέγων; ψυχροῦ; πολλοῦ κατάχυ- 
σις ϑέρμης ὑπανάχλησιν ποιέεται. Θέρμην ταῦτα ῥύεταν οἷο. Θυδείο. 

Ἰοεο αὐδογίίαγ, 5᾽ οϑ!άαθ α ποιλέαν Ἄγεοιιο; τό δήποτε. τότε πολὺ 
φλέγμα. γεννᾶταν ἐν τῇ γαστρὶ χαὶ ἐν. τοῖς. ἐντέροις; καὲ πολλὰ ἐν 
χειμῶγνε πτύομεν. μᾶλλον. καὶ διὰ μυκτήρων φέρομεν. -«χαὶ πολλὰ γο- 

σήματα. γίνονται, κατάῤδοιαν τυχὸν καὶ βῆχες χαὶ ποιλιαχαὶ διαϑέσεις 
εἰς, Αἱ 58 δοιπδάογθηΐ ἰδπέυπι ἤγθιθ, αυδηίαπη φοποοαῦογο. ρόϑϑεῖ 
γεηίγϊου 8; ΠἾ81} (416 δοοϊάοτοί, ἀλλ εἰδότες, ὅτι πολύ ἐστι" τὸ. ἂν 
ἡμῖν. ϑερμὸν χατὰ τὴν. ὥραν ταύτην, τούτῳ: τε πεποιϑότες πολλὰς χαὶ 
ὑπὲρ τὴν: ἀναλογίαν τροφὰς προσφερόμεϑα, ἄστινας πέψαι διὰ τὴν 
ὑπερβολὴν μὴ δυνάμενοι, τῶν. τοιούτων αἴτιοι χυμῶν ἡμεῖς ἑαυτοῖς 

παϑιστάμεϑα. Β1Π15 γ6γ0. πο ΑΒ ΐτυΥ, αυύσμ {δ ῖοα ποβίγα. τῷ πὲ- 

ρἰέχοντι οἰ ἰδηιρεβίαι! ἐθβροη θαυ: ᾿ααδ. Ὠγείηθ᾽ ρι(αἱίαπι (ΔΟ1,-. 
Ὑ εγῖβ. νϑγο ἐπὶ απν δε. πηθαϊ ἂπε ἐπ 6 Πρό ηάα σαηΐ: α] ἀπ|ὰ ραγβ. ΘΠ 
ἨΪη15: 5.115: δοβίαί, ὕπερον μαφρότεροι! "ἐπειδὴ οἶδεν ὃ Ἱπποχρότης 

τὲν χειμῶγε μεγάλας τὰς »ύχτας, ἐχεῖνο. τὸ μέρος τοῦ ζωδιακοῦ. χύχλον 

διανύοντος. τοῦ. ἡλίου, ἂν. ᾧ΄ ἐστήριται τοξότης χαὶ αἰγόκερως. “καὶ 
ὑϑροχόος, μείζονος. περιφερείας: κατὰ; τὸ ὑπὸ γῆν ἡμικύκλιον. ἐντοῦθς 

περιγραφομένης, ὡς ἐντεῦϑεν πλείονας. ὥρας. ἠοῦ ἡλίου: ὑπὸ γῆν 'διῶ- 
τρίβοντος. τῇ χρονίᾳ. τούτου: ἀπουσίῃ «τὸν: ὑπὲρ ψῆν;:: ψύχεσϑαν τόπον. ; 

“- Ουϊ41: φσυοά' ΡῬγΟρΡέοι ποοίοθϑ. Ἰοιίβὰρ Βοιαπὶ οἰϊδηῖ- Ἰοπεϊοίεθ;" πῶς 
ὁσῶμέν. τενὰς ἐν τριοὶν: ἡ λεέτρασιν, ὥραις. ἀῤχουμένους τῷ; ὕπνῳ, "6. 
91 ὑλθ τας. Βΐθπιδ. δὐϊόν ΠΟΡ θ᾽ ἵποδί,. ΠΣ βΟΙΛΗδ Ἰοηβυδῳ ̓ ε γερὴ 980- 
“μασία. τῷ ἀεικιμήτῳ.: χαν' δέοντι, ὠγρυπνητιξοὺς ἡμᾶς" ποιεῖ; Αἱ ηθιτῖσ ; 

ΕΣ 70 Ἰδυρίοια. ΒΥ ΦΙΩΔΤΙ ἀτροὺ ἡ χϑηστοὺ τίφτοντον ---Ὁὐὕτιψες. παρὰ πὸν 

͵ 
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Σ ΄ 

“5, Ἃ τς ταπερ οὐ Ὡτλορ τ τος τα τῳ :::. 22 ᾿ 
καὶ πύκνωσις γίνεται τῶν πόρων. “τὸ: οὖν ἔμφυτον ϑερμὸν 
ἔρχεται. πὲ. ζὸ: διαφορηϑῆναι, 'χαΐ οὐχ εὑρίσκει, διέξοδον. 

πυκνὸν. γὰρ. τὸ σῶμα; κπαντεῦϑεν. 'φέρεται ἐπὲ τὰ ἔσω, καὶ 
πάλιν. χωρεῖ" ἐπὶ τὰ ἔξω καὶ τῇ “πολυειδεῖ: ταύτῃ. "κινήσει 
ἐχθερμαινόμενον: πολυπλασιάξεται καὶ ϑερμότερον. ἑαυτοῦ 
Ὑθεῦοι.. ἂν δὲ τῇ ϑέρει, οὐχ οὕτως ϑερμαὶ διὰ τὸ ἔναν- 
τίον. πάλιν ἐν τῷ ξαρι ϑερμαὶ: χαταρχὰς. καὶ ἐν τῷ μέσῳ, 
ἂν μὲν ταῖς ἀρχαῖς διὰ. τὸ ἐπικρατεῖν τὸ ψύχος, ἐν δὲ τοῖς 
“μέσοις δὶ ὰ τὴν. εὐκρασίαν. ὕσενον δὲ μακχρότατοι. ὃν χει- 
Μμῦλα, καὶ ἦρι, διότι ἐκ τῆς πολλῆς. τροφῆς τῆς διδομένης 

᾿ ᾿ἀτμοὶ χρηστοὶ γίνονται, διὰ τὸ κατὰ λόγον γίνεσθαι. τὰς 

“πέψεις," οἵτινες παρὰ τὸν ἐγκέφαλον. ἀνιόντες. Ἵ καϑυ- 

᾿γραίνουσι»" αὐτὸν καὶ τὸν ὕπνον φέρουσιν" ἐν ταύταις 

οὖν ταῖς ὥρας χαὶ τὰ προσάρματα ἤτοι τὰς τροφὰς 2) χελεί- 

ογᾶς. χρῆ-. “παρέχειν. διὰ. τὸ “πλούσιον τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ. 

τὸ. δὲ σημεῖο; ».ὕοἍἵ ἡλικίαι καὶ οἱ. ἀϑληταὶ, ὡς παραδείγ- 
᾿ματε πέχρηται, ἐπὶ τούτων. γὰρ πολὺ τὸ ἔμφυτον ϑερμόν. 

2421. Διδάξας. ἡμᾶς ἂν τοῖς -πρόσϑεν ἀφορισμοῖς,. 

«ὅτι καὶ αἵ ἡλικίαι. συμβάλλουσι πρὸρ. τὸ ἀβλαβῶς διαε- 

τᾷν, νῦν ἐν. τῷ παρόντε ἀφορισμῷ, ὅτε χαὶ οἵ καιροὶ τοῦ 
“ἔτους συμβάλλουσι: “πρὸς Ἔρῦτο: φησὶ γοῦν. ὅτι ἐν μὲν τῷ 
χειμῶνι". καὶ ἔν τῷ 3) ἀέρι ̓ ϑερμόταταί εἰσιν αἵ κοιλίαι 

᾿φύσει ἥως λίαν. ἢ δ᾽ αἰτία ὅτε διὰ τὸ περιἱστάμενον -ἐν 
ταύταις. ταῖς. ὥραις. ἔξωϑεν κρύος πὰ; τὸ ἔμφυτον, ϑερμὸν 

"εἰς τὰ βάϑη καταφεύγει τοῦ. σώματος καὶ εὐθὺς πᾶν τὸ 
ἐν αὐτοῖς: δαπανᾷ. καὶ πέετει ὑπὸ τῆς. ἄγαν ϑορμότητος. 
διὰ" ΟΣ ᾿'τὴν' αὐτὴν ταύτην αἰτίαν καὶ τὰ ᾿προσάρματα 
ἤγουν τὰς τροφὰς πλείους. δοτέον τοῖς σώμασιν, ἐν ταύ- 
ἄρις ταῖς ὥραις, ὅτι χαὶ ὕπνοι μαᾳχρότατοι τὸ τηνικαῦτα, 
γίνονται: διὰ. τὸ; μῆκος τῶν. γυκτῶν,. “διότι οὐδὲ τοῦτο πρὸς 
᾿ς ὍΣ, το εῖας. ἐπ εῦν 0 τὸ δὲ κατὰ τὸ τέ- 

ἐγκέφαλον. ἀντόντες ̓ χαδυγραίνοὐοι χαὶλ ἐμφράττοντες αὐτοῦ τὰς χοι- 
“λας, τὸν ̓ ὕπνὸν ᾿ ἐπιφέρουσι" -- ̓Ἤϊεπιο Ῥίαδ. ΦΟΥπΘαΒΤΑΙΒ πδοδβδε 6ϑί, 

: ; ἄζο; μὸν -- "τὸ σῶμα" “ἐκτήκηται. : 

ὅθ ἢ καϑυγραύνοντερ: εν». εἱ 9) ̓ ς ; δοτέον. ν. ὃ. ἐς. ..3) ἔσως 

θέρει ἀπ προς 0 ος ὕτὉὸὖὉ.. : - τε ϑς, : : : 
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λος τοῦ. ἀφορισμοῦ κείμενον ᾿σὸ;. σημεῖον αἱ ἡλικίαι καὶ οἱ 
ἀϑληταὶ, ὥσπερ τενμήῤιον τοῦτο δίδωσι τοῦ δεῖσϑαι, ρος 

φῆς πλείονος, ἔνϑα τὸ ϑερμὸν τελεονάζει. καὶ: "γὰρ καὶ οὗ 
παῖδες, διότι θερμὸν. ἐχοῦσι πλεῖστον, -δίὰ τοῦτο. καὶ δέ. 

ονται. πλειόνων" χαὶ:. οἱ: ἀϑληταὶ, 'διότι- -φοῖς: γυμνασίοις 
αὐξᾶνόυσε. Τὴν ξμφυτον “θερμασίαν, διὰ τοῦσο χαὶ. εἀροφῶν 

ἀπολαύειν. δύνανται πλειόγων.. Ὁ ΟῸ τ 0.0: ΟδΝ 

ς΄. ιζ΄. Αἱ ὑγραὶ δίαιϊται. 1) πᾶσι τοῖσε σἰυρεταίγουσι 
ξυμφέρουσι" μάλιστα δὲ παιδίοισι, χαὲ τοῖσιν ἄλλοισι 
τοῖσι οὕτω εἰϑισμένοισι διαιτᾶσθαι. Καὶ οἷσι, ἅπαξ 
ἢ δὶς, καὶ πλέω ἢ ἐλάσσω, χαὲ κατὰ μέρος" δοτέον 

δὲ τὶ 2) καὶ τῷ ξϑεὶ, χαὶ τῇ ὥρῃ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ ἡ τῇ 
ἡλικίῃ. -- 

ΘΕΟΦ. Ἔν τῷ πρὸ τούτου ἀφορισμῷ δίαϊξαν ὕγι- 
αἰγόγτων ὃ “ἹἹπποχράτης παρεδίδου, 8) ἐνταῦϑα 4). δὲ ποιεῖ- 

1) πᾶσαι Ὦ. 2) τῇ. χ' χαὶ τῷ ἔϑ. χαὶ τῇ ̓ἡλο, νυ. ἃ. Ὁ. ς. Ὁ. 
9) δὲ --- λόγον. οπι. Δ. ἃ. Δ) Ἐ; Βίορμαπο: αἕ ὑγραὶ δίαιται] ἴα 
Τερυῖρθὰβ (οΥθο βἴοοο δὲ Ἷδ 0) ἀϊδοίαπι Βπἀδηη, σοΙαπιοπά δι: 

διὰ τὴν βραχυλογίαν. οἰηϊδῖς 6ἐ ἐγισἀδα»- αὐππὶ᾿ πα] 15. προσϑέο- 

ρισμοῖς ορὰθ᾽ [πϊδθθέ,. δ᾽ δος. δϑαϊαϊθβοί Ἐδρυϊοϊίαηί! οπὶπι 
αυᾶπαο δαυδπι Ζγοίἄδηη. ῥσορίπαίατὶ βαμπαθ., Ταῖϊο Βα 6πά4. δαί 5, 

φομϑιείυἀηῖ8, Βίδα!! ἸλοΓΡί; (οηροβίαι 5 δίς. ζαὶ ἡνίχα ταῦτα 

χαϑάπερ χορὸς. συμφωνεῖ, 'τχότε ὕδωρ παρέχομεν,. Τί Οὐ! δὶ 

Ἡγάγορί (πιοῖδο {τίσ οἵ Βαϊ 0} δτῖβ βυρογυθηῖ, παι 
αἰδοία ̓  Ὠυπῖάα ἀδηάα 5111 Αἱ. ΗΙρροοζαίος. ἁπλῶν. πυρετῶν 9 - 

ραπείας παραδίδωσιν. οὐ μὴν. συνϑέτων. 411: ἐπι, τῶν παϑημόάτων; 
ἔφ ὧν. ἀντένδειξις ϑεωρεῖται, πρὸς τὸ χατεπεῖγον δεῖ ἐνίστασθαι; 

μηδετέρου παντάπασιν ἀμελοῦντας. 5Ὶ 16 γῖ5. ἴῃ ἨἩγάτορο Ῥτδε- 

νΑΙοί, ἀϊδεία υϊπιεοίαπία αἰοτίθ; 51 ψότο γατορθ, οοηΐτα ἽΠαα, 

1015. --- Θυ141 ροπδίηυβ ΓΘ δ πὶ 5]! σεπ,, ἈπΉ ΡΒ οπ ον ηατῶ,. ΠῸΠ| δυ- 
ΤΑ πηι5. τοῖς ψύχουσι χαὶ ὄγραίνουσι:. αὐξήδομεν; γὰρ τὴν "ὕλην, ἐφ᾽. 
ἧς ἀνάπτεται. χαΐτοι ὃ Ταληνὸς ὀξυμέλιτε χεχρῆσϑαι χελεύει ἐπὶ τῶν 
ἀμφημερινῶν χαὺ ζέματι ἁψινϑίου χαὶ τῷ διοσπολιτιχῷ φαρμαάχῷ “χαὺ 

ἁπλῶς εἰπεῖν τοῖς. οϑερμαίνουσι, χαὶ. λεπεύνουσι,. αὶ, τέμνουσι... χαὺ 

φράττουσι. ζ412 οὐδέποτε τὸ φλέγμα, πυρετὸν. ἀνάψαι, δύναται». μὴ 
σηπόμενον. πάντα δὲ τὰ σηπόμενα. ̓ ϑερμύτερᾳ. αὶ. ̓δριμύτερα, γίνονται; 

τὰ δὲ δριμύτερα ἐπὶ τὸ ξηρότερον ῥέπει. ΤἸίδαυς ἴπ ἐοριθα5 ἀπήρθος 
ὙΔΟΥΙΠΙ5. ΡΒ ]οριηα ποπὶ᾿ ἄστη, 6δοα ἰδἰξάιη; δεὶ .:-. ἔϑος δευτέρα, 

φύσις, ἄκουε τοῦ Ἱπποκράτους λέγοντος, --- πολλάκις] Ὧ χα πιαιϊγίπιομ ας 

' 



' 
Ι: 
᾿ 
Ι 
᾿ 

Ϊ 

3 

Ἐ 

283 
ταν. τον λόγον. ἀκολούϑως. περὶ διαίτης γοσούντων καί 

᾿φηήσιν' ὑγραὶ δίαιται πᾶσι τοῖς πυρεταίνουσι, ξυμφέρουσι. 
χαὲ ἡ αἰτία, ἐπειδὴ πᾶσα 1) ϑεραπεία δὲ ἐναντιώσεως 

γίνεται. ἐναντίον γὰρ 2) τῷ 8η9 οῷ τὸ ὑγρόν. ἀλλὰ ξέϑες ἀπτο- 
θοῦσι λέγοντες ὃ ὅτι ὃ πυρετὸς οὐ Ἱμόνον ξηρός ἐστιν, ἀλλὰ 

καὶ ϑερμός. οὐχοῦν ἔδει τῷ Ἱπποκράτει τὸν ἀτυρετὸν 
“ϑεραπεύοντι μὴ μόνον ὑγρῷ, ἀλὴδ᾽ "καὶ ψυχρῷ χρήσασϑαι. 
πρὸς τοῦτο λεκτέον, ὅτε ὃ Ἱπποχράτης. βραχυλόγος. ὧν, 
τῆς μιᾶς μνησϑεὶς ἀντιϑέσδως, 7): κατὰ τὸ ὑγρὸν καὶ 
3) ξηρὸν [γινομένης, ἤγουν] μαχομένης, καταλέλοιτεε πρδ-- 
συπακχούεσθαιν τὴν ἑτέραν ἀντίϑεσιν, τὴν κατὰ τὸ ϑεομὸν 

καὶ ψυχρὸν πολεμοῦσαν. μάλιστα «δ παιϊδίδισι Ἴ ουϊι-. 

φέρει, ἐπειδὴ καὶ τρέφει αὐτὰ καὶ τὸν πυρετὸν ἀπομά- 
χέται" κανὼν γάρ ἔστιν ὃ λέ ἐγῶν,. τὰ κατὰ φύσιν ὑπὸ τῶν 
ὁμοίων φυλάττεται, τὰ δὲ παρὰ φύσιν. ὑπὸ τῶν 5) ἔναν- 
φτίων ὠφελοῦνται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τοῖς οὕ- 
τως εἰθισμένοις διαιτᾶσθαι ῆ ὑγρὰ δίαιτα συμφρέρεϊ, 
διότι τὸ ἔϑος τῶν ὁμοίων δεῖται τὴν φύσιν “μιμούμενον. 

εἶτα ἐπιφέρει διδάσκων, δπὲ ποίων ὀφείλομεν. ἅπαξ τῆς 
ἡμέρης διδόναι τροφὴν, ἐπὲ ποίων δεύτερον ἢ πλείω. ἢ 

δλάττω τοῦ δὶς καί φήσι;, καὶ τοῖσιν᾽ ἅπαξ ἢ δὲς ἢ 
πλείω 7 ἢ ἐλάττω καὶ κατὰ μέρος. καὶ ἔστε τοῦτο τρόπος 

τῆς χρήσεως͵ χαὶ. “κατορϑοῦται, πρὸς δύο τινὰ ἀφορώντων 
ἡμῶν, πρὸς τὴν δύναμιν. καὶ πρὸς τὸ σῶμα᾽ καὶ πρὸς 
μὲν τὴν δύναμιν, εἰ ἔῤῥωται ̓  τρέφειν πολλὰ καὶ πολλάᾶ- 
κις; πρὸς δὲ τὸ σῶμα, εἰ δέεται, εἰ δὲ τοὐναντίον ἔχει 

ἧ δύναμις καὶ τὸ οὥμα, ὀλίγα 9) καὶ ὀλιγάκις. πάλιν εἶ, 

μὲν ἢ δύναμις ἐῤῥωταί, τὸ δὲ σῶμα οὐ δέεται; πολλὰ 
ὀλιγάκις. Ἵ) εἰ δὲ τοὐναντίον. ἐδήλωσε ταύτην τὴν συμ- 
σλοχὴν ἐγαντίως διὰ τοῦ εἰπεῖν κατὰ μέρος. τὸ μιέντοι 
δοτέον καὶ τῇ ὥρῃ καὶ τῇ χώρῃ καὶ τὰ ἕξῆς προσδιορί- 

4ιδπία τοβροπάδης ΠΟΓΡΟΣῚ δὲ νἱγῖθυβ, ἐφ᾽ ὅσον γὰρ ὃ ἘΟΥεη ὁ ὀχεῖν 
δύναται, ἐπὶ τοσοῦτον ζαὶ τὸ φορτίον βαρύγομεν.- 

1) αἰτία ἡ. ς. 9) Ξὼ ξηρ. τῷ ὑγρῷ Ψ. Ὁ. 5. 95) τ ν. 4. 

4) οὐ. δῇά. Ὑ: ΡΒ. 8) ὁμοέων Ψ. ἃ. Ὁ. 6) καὶ οπι. Ὗ. Δ. 7) ἔναν- 

τέων γὰρ ταύτην τ΄ σ. ἐδήλ. Υ. Ὁ. Ο. : 
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σμοῦ χάριν ερησῖ ὅτι οὐ μόνον δεῖ. πρὸς τὴν ϑύναμιν, 
καὶ τὸ. σῶμα ἀποβλέπειν, ἀλλὰ δεῖ παρέχειν τε χαὶ τῇ 
ὥρῃ. εἶ γάρ ἔστι. ϑέρος κἂν δέηται τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ ὅμως 
οὐ παρέχομεν τροφὴν πλείονα» 1) ἀλλ ὀλίγην, πολλάκις 

“δὲ διὰ τὸ. μὴ ἐῤῥῶσϑαι τὴν δύναμιν. εἰ δὲ χειμὼν. δἴῃ, 
κἂν μὴ δέηται τὸ σῶμα, παρέχομεν πλείονα τροφὴν, διὰ 

τὴν. περιουσίαν τοῦ ϑερμοῦ τοῦ ἐμφύτου, ὀλιγάκις δέ. 
ὅπερ δὲ ἐπὲ τῶν ὡρῶν, τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὲ τῶν ἡλικιῶν καὶ 
ἐπὶ τῶν κράσεων χαὶ τῶν λοιπῶν εἴρηται. ἰστέον δὲ ὅτι 
ὃ Ἱπποκχράτης 2) ἐπὶ τῶν ἁπλῶν πυρετῶν διαγορεύει τὸν 
λόγον. ἐπὶ γὰρ τῶν πεπλεγμένων, οἷον ἔπὸὲ ὑδρωπικῶν, 
πρὸς τὸ κατεπεῖγον δεῖ ἐνίστασϑαι. 

421. Ἔν μὲν τοῖς ἔμπροσϑεν ἀφορισμοῖς “περὶ τοῦ 
πόσην εἶναι δεῖ τὴν τροφὴν τοῖς διαιτωμένοις ἡμᾶς ἐδί- 
δαξεν" ἐνταῦϑα δὲ περὶ τοῦ ὅδποίαν διδάσκει, καὶ πρῶτον 

μὲν ὅπως χρὴ διαιτᾷν τοὺς πυρέττοντας διαλέγεται. φησὲ 
γοῦν ὅτε πᾶσαν αἵ ὑγρότεραι τροφαὲ συμφέρουσι καὶ 
ὠφελοῦσι τοῖς πυρέσσουσι, διότι δηλονότι ϑερμὸν. χαὶ 
“ξηρὸν ὑπάρχει πάϑος ὃ πυρετός. ἔστι γὰρ μεταβολὴ τοῦ 
ἐμφύτου ϑερμοῦ ἐπὶ τὸ πυρῶδες καὶ διὰ τοῦτο ὑγῤὰν ἐπὶ 
αὐτὸ συμβουλεύει, τροφήν. πλέον δὲ πάντων ὠφελοῦσι τοῖς 
παιδίοις, ὅταν πυρέσσωσι, διότι σφόδρα διακαῶς οὗτοι πυ- 
ϑέττουσι. καὶ ὅσοι, φησὶν, ὑγιαίνοντες ἔϑος ἔχουσιν ὑγρῶς. 
τρέφεσϑαι, καὶ τούτοις πλέον τῶν ἄλλων ἢ ὑγρὰ συμφέρει 
τροφὴ, ὅταν πυρέσσωσιν, ἔπειτα διδάσκει προσέχειν. χαὶ 
εἴτε ἅπαξ εἴτε δὶς ἑκάστης ἡμέρας ἢ νυχτὸς χρὴ τρέφειν. ὦ 
χρὴ γὰρ εἰδέναι καὶ. τοῦτο τὸν ἰατρόν. σχόπει γοῦν οὕτως. 
καὶ ἐὰν μὲν ἦ δύναμις τοῦ πάσχοντος ἀσϑενής ἐστὶ καὶ ὃ 
διάϑεσις ὑπὶ ἐνδείας πάσχουσα, ὀλίγην μὲν διὰ τὴν τῆς 
φύσεως ἀσϑένειαν, πολλάκις δὲ τῆς ἡμέρας διὰ τὸ δεῖ. 
σθαι ὑπὸ τῆς ἐνδείας" εἰ δὲ καὶ ἡ δύναμις μὲν ἀσϑενής. ᾿ 
ἔστι, χαὶ οὔτε ἔνδειά τις συνυπάρχει, συμμετρία δὲ ἢ ἰσό- 
τῆς τῶν χυμὼν ἢ ἢ. καὶ πλῆϑος, ὀλιγάκις τς καὶ ὀλίγα ζού- 

1) διὰ. τὴν ἔνδειαν τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ αὐὰ, Κ, Ὁ. 2 περῖ 
Ἄν. ο. 6. 
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φοὶς δώσομεν." χαὶ ἐπὶ τοῖς ἑξῆς ὀὕτω σκοττῶν. οὐ σφα- 

τρρὰ, πρὸς ἰὼν Ὁ τὸ Ὑθάτος 
15. Πα πσλὰ : 

᾿ 

ῦ 

πὰ οὐοάϊοο ΥἹαδοῦ. χχυπι: Πιοσ, εδὲ. Ξοβοιίοι:. 

“Χρὴ διαιτῶν τοὺς πυρέσσοντας ὡς ὑγρῷ καὶ ξηρῷ πᾶϑει 
ὄντι ὑγρὰν ϑίαιταν, 1. δὲ Ὑγραῖς φύσεσι, εἴτε δὲ ἡλικίας εἴτε 

-δὲ ἔϑος, οὐ τὴν ἐναντίαν» “ἀλλὰ τὴν οἰκείαν. δεῖ) γὰρ τὴν φύ-" ᾿ 
σιν αἰτῶ» διὰ τῶν ὑγρῶν οὐκ᾿ ἀνασνεὐάξεσϑαι: τὺ 0: 
σήματι. εἰ δὲ τις͵ προχειριζόμενος σύνθετα νοσήματα, οἷον 
ἅμα. ΟΣ ὕδερον ἢ ἢ πλευρῖτιν. μ͵ε8' αἵματος ἀναγωγῆς, 
ἀχουέτω. ὥς: ἕκαστον. τῶν ἁπλῶν. ἰδίας 9ὲε ἐραπείας. δεῖται; 

τῶν. δ᾽ οι ἀλχήλοις,. εἰς ὅσον. ἐπιπλέκονται;. 

“εἰς. τοσοῦτον. ἕξουσι ποικίλην. καὶ τὴν τῆς. ̓ ϑεραπείας͵ ἐγ-, 
δειξιν, ὥστε ἢ: πρὸς τὸ κατεπεῖγον. ἥστασϑαι μηδὲ ϑατέ- 
θοῦ παντάπασιν ἀμελοῦντα ἢ ἢ ὁμοτίμως. ἅπασιν. βοηϑεῖν. 
πρῶτοι. μὲν οὖν: ἐκεῖνον, σχοποὶ, ἦτε »όσος καὶ. ῆ. «τοῦ, 
κάμνοντος. δύναμις " ἔπειτα καὶ ἢ ὥρα. χαὶ ἡ: χώρα. “χαὲ 
ἡλικία χαὶ τἄλλα τούτοις ἀνάλογα... ἤ, γὰρ ϑύναμις. ἀσϑε:. 

νἧῆς ἐστι. καὶ ἡ κατὰ τὸ σῶμα διάϑεσις ἢ κατὰ διαφϑο- 

ρὰν ἢ κατ΄ ἐνδείαν". τούζοις ὀλίγην τροφὴ». πολλάκις. δώ- 
ϑομέν;: ὀλίγην. μὲν διὰ, τὴν. ἼΣ δυνάμεως ἀῤῥωστίαν: τὸ. 
γὰρ ἀϑρόον πλῆϑος οὗ: -στέγεξ, -ἢ ἢ τοιαύτη“. «πολλάκέρ «δὲ; 
ὅτι πολλῶν. ἧ Διάϑεσίς. δεῖται;" καὶ ἧ: μὲν᾽ “ἔνδεια προσϑέ- 

σεώς: δεῖται; ἡ:-δὲ διαφϑορὰ τῆς "ἐπείκράσε ξρ:- ὡσαύτως: ΡΞ 
δείξεις. ληπτέόν.- πιὰ: τὸ τῆς ὥρας: 'καὸ: τῆς ̓ χώφας: "χαὲὶ 

τῆς. ἡλικίας. καὶ-τῶν: λοιπῶν. οἷον ἐν τῇ: ϑεριν ὥρῳῦσον 
ἐπὶ. . αὐτῇ. πολλάκις. ὀλίγον. δοτέον διὰ; τὴν. 'πολλὴν" 'ὁνγαφο-: 
βὰν. υὐραδι τὴν ἀσϑένειαν: στῆς, δυνάμεως" ἐν δὲ: τῇ ̓ ᾿χειμερενῇ. 
πολλὴν. μὲν. διὰ τὴκ' ῥώμην τῆς ̓ δυνάμεωξ: οὐ πδλλάκις" δὲ 
διὰ τὸ -ἐπὶ τῇ: ὥρᾳ ἀκένωτον. τῶν ισωμάτων "καὶ “ἐπὲ, τῶν 
ἄλλων ἑξῆς. κατὰ τὸ ἔαρ μὲν Ὁ ὀλίγοιο καὶ" ϑιὰ πθλ- 

τὰ σώματα ΤᾺ Ὡρὸ ἐν τῷ χειμῶνε, ̓πεϊτηγότῶν. ὌΝ καὶ 
μᾶλλον ἐπὶ πυρφεττύντων. τὸ δὲ φϑινόπωρον- τοῖς. “κατὰ 
δϑιαφϑορὰν. ἐνοχλοῦῶσε. - νοσήμασεν ξουκεν:".[ἔὔτ΄ αὐτῷ οἱτπυ- 

ἶ θέττοντες τῆς τοῦ χρηστοῦ προσϑέσεως. δέονφαι- δυνεχῶξ, 
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εἰ καὶ ἡ δύναμις, ὡς πολλάκις πολλὰ δοῦναι αὐτοῖς, 
"εἰ δ᾽ ἀσϑενεῖς, πολλάκις ὀλίγα. παραπλησίως δὲ ἂν. τίς 
λαμβάνοι τὰς ἐνδείξεις καὶ ἀπὸ ἡλικιῶν καὶ ἐθῶν καὶ 
χωρίων καὶ τῶν λοιπῶν τῶν ὁμοίων εἰς τοὺς πρώτους 

β΄ σκοποὺς ἀνάγων, «ἕκαστον. γὰρ τῶν εἰρημένων ἢ) ἰσχυ- 
θὰν Ἶ ἀσϑενῆ τὴν δύναμιν ἐργάζεται καὶ ἢ ὙλΊ οι 
ἢ ἐνδεὲς ἢ ἣν παχύχιμθν. τὸ: ὃ 51). ομας. ππρροζος ὦ ῖ 

εἷς «Θέρεος. καὶ ̓ φϑινοπώρου. σιτία. χα. δυσφορώτατα φέρουσι". 
Φδιμῶγος, δήϊξστα;, ἦρος,. δεύτερον. ἘΞ τ 

᾿ΘΕΟΦ. Τιϑὲς καὶ ἐνταῦϑα “ἔφασαν ̓ ταυτολογεῖν τὸν 
Ἱππδυράτην. τ πον ἣν αἱ 9000 ἘΔ 2775 καὶ ἦρος 

ἐχξι δὲν γὰρ 2) ἐπὶ ὑγιαινόντων ἣν δ ὁ λδγυθν ἐνταῦϑα δὲ ̓πξρὶ 

γοσοῦγτῶν: φησὶν. οὗ», δεϊ᾽ ϑέρει χαὶ φϑιλοπώρῳ τὰ οἰτία 

δυδῷορως. φέρουσιν," ἐν μὲν τῷ. -φϑινοπώρῳ τῷ λόγῳ 
τῆς “ἀνωμαλίας, ἂν δὲ τῷ ϑέρει 7 ἔξω διαφορήσει τῆς 
ἡμῶν. ̓ϑέρμότητος, ὃν χειμῶνι δὲ ̓ παλιν δήϊστα τοὐτέδτιν 
εὐχερῶς διὰ τὸ ἐνοπτοκεκλεῖσθαι ἐντὸς. τὴν ϑερμότητα, 
δέύτεδον δὲν. ἐν τῷ τος τῷ λόγῳ τῆς 8 εὐκρασίας. 
ἾΡΟΣ 

2.218; Κατὰ μὲν τὸ ̓ ϑέρος δυσκόλως ὑπομένουδι 7 

δώματα: τὰ. βρώματα; ἰδιότι. πᾶν. τὸ ξξωϑεν. περιέχον “)60-- 

εἰόν ἐστι καντεῦϑεν καὶ τὸς ἔμφυτον θερμὸν. ἔξω χέχυτοιν 

πρὸς τὸ. συγγενὲς᾽ "καὶ: ὅμοιον" κατὰ ϑδοτὸ φϑιενότεωρον; 

διότι. πότε. ἀρχονταριπὰ δώματα. ψύχεσϑαιι καὶ πυχνοῦσϑαι» 

ἀοτὰ οδὲ,. τὸν χειμῶνα: δὰ τοῦτο: εὐκόλως “ὑπομένουσι. τὰ 
βρώματὰ » διότι τᾶν τὸ ϑερμὸν. δῖο βάϑος᾽ ὑποφεύγξε καὶ 

πέππειο ταῦτα.. κατὰ: δὲ τὸ" ἔαρ, εὐκόλως" μὲν. καὶ τόπ8: φέτ 

θούσι», καὶ ὑπομένουσι; "σὰ. σώμᾷται πτλύη κατὰ. δεύτερον. 

δρότπουνλ: ξἐπεὶ οὔ": «πεαγτελῶς͵ τὸ. θερμὸν. ἐὐτὸς. ̓ περιφξύγϑι 
εἰς: αὐλοῦ ἐπεὶ: ἱκαδοσὸ, τος: Ὑἐρμ5. ἔχε πρῦει 75. δἰ πρύοῦ 

ἜΠΕΑ 
εὖ ὐ. ἡ γ. 
“ 

ἰδ' Ὁ χργρὶ" ἐν τῇσι ̓περιόδοισι ποροβυγομένοισι μηδὲν δι- 

Ξοϑε1}9 ̓ Θξμδ,α ἘοΙοἾ85 58. ᾿βθοαπάαπη: ααϊεπαιν: ἐξοπιβόεῖμα, θη; 
2» περ: τ. φοτθον. ον οοὺ "ἢ ξ 
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δόναι, μηδὲ δναγμάξευοϑ ἀϑμὲ ἀφνυρέοι τῶν προδϑέσεων. 
Ἐπ: δῶνο γρίσεων»: --- θ6: 55 ΧὩ ἜΣΘ πότοι ὯΦ, 

ϑΕοῷ. Χρίοιν" πα κε τον ᾧ: εὐυποῤράτης, λέχις. “." 
τς "τὸν ̓Παροξυσμόν.. τι γὰρ χρίσις", “καὶ ἢ: ̓ἀϑρόα 

ΤΥ 
Ἐν 

ἐν τόσῳ ἌΣ αὶ ω ον τῆς͵ φρηρως ἃ χαὶ Ἄ ̓0- 

; ᾿ ᾿Ξ Ι; “8 ὑρρφὴν᾽ οὐ) : ̓ ἀραγκάσηξ, : Ὥρα ἀφαίᾳ εἰ τῶν 
προσϑεσίών ἤτοῦ τῶν. ἐροφῶν 2)7 πρὸ, ̓ἁῶν κὐἰοεὼνΣ εἰ γὰρ 
ἐπιδώσει, ον "τηνικαῦτα. ἀναγχάζῶών ̓. ̓  

δἰ τὸ 

ῆ. πρὸς ̓ἐμετὸν 3). 'παρασχευάδεοις, δὸν χάμνοντα, διὰ 
πϑτΣ ΦΟ  αῦ5π, . Ὁ Ὁ ῸΨ θα 5Ὲ 

βάρους. τῆς͵ τροφῆς, ἢ τῷ γνοσοποίῷ, αἰτίῳ. σροσθϑήκης 

αἴτίος γενόμενος; “αὐξήσεις τὸ γοσημα. ο΄ : -π ὅτ τ 
«ἀλλ υῦ, οὐ, 

.4.41.. (Οἱ μὲν τῶν- “παροξυσμῶν, Ψίνονται κατὰ. ἥπερι- 
ὄδους. ἤγοων. τεταγμένως. καὶ ζατᾷς. τὴν. αὐτὴν. τῆς: ἡμέρας 
ὥραν,» οἵ, δὲ οὐ «τεταγμένως». ἀλλ. Οἷον τυχη τῆς ἡμέρας 

᾿ καιρόν. ἀλ᾽. ἐπὲ, τούτων «μιξνο οὐκ ἔστι. δυνατὸν, ἐξευρεῖν 
ἀκριβῶς τὸν; καιρὸν, χαϑ'. ὃν «Δομόξει τρέφειν. αὐτοὺς. διὰ 

τὸ τοῦ, χαιροῦ. ἄδηλον, χαϑ' ὃν ὃ. “ταροξυσμὸς, γίνεται. δὴ- 

λονότι.... σοὺς. δὲ. κατὰ τάξιν. φησὶ. ἱταροξυλομεμθυφενξε τῷ 

καιρῷ. “φοῦ" -“παροξυσμοῦ. μὴ: -τρόίρει»,. ἀλλὰ-: τρέφειν τὴν 
ἄνετον «τούτους ἡμέραν, ιὀλέχο» δὲ -πρὸ. τῶν. “ρίσεωνί ἤγουν 
᾿πρὸ. τῆς. ἐλεύσεως. τοῦ. ὐταροξυα μοῦ, χωρίξειν ᾿αὐδοὺς; ἡξῶν 
προσϑέσεων; ἤως τροφῶν. ἥνα͵ ἢ. φύσις: ἄνετος. οὖσα. κθυ- 
φότεθῳ». Φιπομείνῃ τὸ νόσημα, 

ὌΞ 2, 3.5) 

κ΄, Τὰ ἀρινόμενα " χαὶ τὰ ̓κξλριμδῥδ" δρίίωξ ὁ δὴ ὄχινέξιν, 
᾿ς μηδὲ: εωγεροηοιέθιν, ἼΝΠΟΣ ἜΠΟΣ ̓ μηλξ ἀλλοιδὼ 

ἐρεϑισμρῖσι; ἀλλὰ: ἐᾷν: Ξο τἰϑουῳυμν, τῶν Ὁ ἃ 

ΘΕ ΟΦ, , 

ἵ τ νὼ “0 

ΣΑΣ ΐ Κτόρτ τ5. 150 Σ ἿΣ 53. 

ξ ἪΝ ἐπιδώδῃο γι Ἐξ ἵ ") Ἑ. “ἘΣ ΕΊΡΕΣ ζῶν ἐν χρίσεῶ»:3 ζρῖσὲν δὲ 
ἐπαλε τὸν ἱπάρὀξυδμὸν χαταχρώμενϊοξι! εἰν μέντοι» ἀδοξήξως, τεῖ Ἰσβ ἈΠ ες 
“)ένογεαξ χα ταξδαξτος εὑρεθῇ! ἡ πιερίοιαος 51 οὐδὲ» πέρ" τοῦτο; διιἀρτῶνξε 
δι ᾶτρδο,; "εἶ χαδι “πρὸ )όλέ ἔγαυ τοῦ: ὑπρρρξύδμοῦ ἔϑρεψει “θεοῦ θ᾽ μόνον 

ἐστὸὴ τὸ πάντα γιγώσχειν», ὁ εἰέντον - τεχνέτηξ', τῇ ἐβι μεθόδῳ: Ὁ 'χοῆτδι 
προγνώρειτ".. 9): ἀεγεθδε Υ. ὑθοτ ον 4). ϑίορμαπιβ οὐ πρν Ῥτάβοιτ- 



τἴἃὯ᾿ ᾿ 

αἰτής: λόγον. δ᾽ Ἱπποκαράτῆς διδάξας νῦν «ἐπὶ ἕτερον μἱετά- 
7ει ἑαυτὸν τος καὶ διδάσκει. πότε: δέον" “ἐσεὶν ἐν 

Ο᾽ 

ὁ γεωυνὀροποιή σὴς τουτέστ χαι- 

᾿ σον. διὰ ἫΣ ὅτι. Ρ τήνι- 
πε δὺ ἯΙ ἜΠ ἘΠΕῚ ἑαυτῇ" 2). ἐξαρχέσασα. 
ἄλλως ἐξ ὅτι, ἡσυχίη : ᾿χρείστωι ̓  πράξεως. Φαρμακίαν. δὲ 
ἐνταῦθα ὃ ΕἸ ΤΣΟ ὀκρατῆς φησὶ τὴν ̓ χάϑαρσιν, ἐρεϑισμούς 
Ζε ἀλλοὺς, Ἀλυστῆρα,, δμδτικὸν φάρμακοὺ, ὑπήλατον χαὶ ̓ 

ἀλλο. οἱονδήποτε, τὸ ̓δυχάμενον. ἐρεϑισμὰν. ὩΣ: ποιεῖν. ἐν 
τῷ σώματι. δξοο; 

τας 1): Ἐν τούτῳ" 2 ᾧ" ἀφορισμῷ διδάσεει," πότε χρὴ ̓  
ἐπιῤρέπειν᾽ τῇ φύσει. διαπιράττεῦϑαι τὸ πᾶν περὶ. τὸν νο- 
σοῦντα, “μηδὲν. τεχναζομένου. τοῦ ἰατροῦ, πότε δὲ οὐ μό- 
γῶν" τῇ: φύσεν' Φὸ τᾶν" "διδόναι, ᾿ ἀλχά τὸ βοηϑεῖν καὶ τὸν 

ἰατρόν»: 8 φησὶ γοῦν ὅει, ὅτε μὲν ἢ γέγονε τελεία τοῦ νο 
σήματος: πρίσις; ἢ γίνεται γῦν, τότε: 7 φύσει ̓φὸ πᾶν ἐπὶΞ 
τρέπειν" προσήκει. αὶ μηδὲν τὸν ἰατρὸν. »εὐτξροἹ δ εξῖν. ̓ 
ὅτε δὲ μὴ" τελέως, - ἀλλ ἐλλιπῶς ἢ κρίσὶς γίνεται." τότε 

χρὴ. γὸ-ἐσείλοιεστον προστιϑέναι τὸν ἰατρὸν, διότι μετὰ τὴν 

“"ρέσιε, ὑπολειπόμενα εἰ μή" τις ̓ καϑάρῃ; ὑποστροφὰς" εἴΞ. ᾿ 
οὖϑὲε ποιεῖν: τοῦ νοσήμᾶτοξ. ταῦτα γοῦν χινξίτω ὁ Ἰατρόξ. 
τὰ δὲ ὅλοχκλήρως κριϑέντα ;: ταῦτα οὐ χρὴ κινεῖν “δύτε ἂν 
ἘΠΕΌΡΗΣ Ὁ οὔτε, ἄλλοις, ἐπιρὺν. ἐρεϑισμοῖς καὶ κινήμασι. ". 
κα΄ς ΡΣ ἘΣ ἄγειν, ὃ ὅχου͵, ἂν, μάλιστα δέπῃ ἡ. φύσις; ταύτῃ 

ἄγειν, διὰ τῶν ἌΣ χωρίων». .-- 

βοτ θ᾽ δἰ σηΐδ᾽ Ὁγβητης Ἰοδαϊθαϊ, ὁ ἀαδ᾽ ἘΠ 1 ἀἄσιηί, Π181] ἢ πθαϊου5 
εὐἰβίπαπο ἐχβρθοίει; φύσεως γδρ ὑπηρέτης ὑπάρχει “ὁ Ἰατρὸς - ΞΞ ἢ 
ζιέντοι ὀχλάσει καὶ χαταπέσει ὃν τούτῳ ἦ φύσις, τότε δεῖ χαὶ τὸν τεχ- 
ψάτην χξῖοτς. ὀρέξαι φέγὺ Ὡσεεσουρῆσοϊε:αὐτῇς (Εἰ γβίοσθ υ}}-- ῬετΣ Δ υπι,. 
βυμἀοσί(οσῖρ, 01} ῬοΥ. ομέρἠ ΝΈΠΕ, τι οὐ β15,.. ἀρτίως}: ἀντὶ «οὔ ὑγιῶς 
φαὺ. ὧι οπλήρως. ΚΩ͂Ν. ὠνελλέπῶς. -εἰρήξαι» μηδὲ: κινέειν]δεστόν:. ἔσπε:;: τὸ 
μὲν. τοπικῶς, γινόμενον, ὑὸν το ρόλῳ, 
πρεπῶς, “πὸ κἐσενεηδεύειν.: 

4) ἐγεργήσῃο: ἍΝ, Ὁ 

πλρυῦχελαοι ῥάγέν, εὐ, : 



989. 
ΟΘΕΟΦ. Ἔν τῷ. ἀνωτέρω ἀφορισμῷ ὖ Ἱπποκράτης 

παρακολουδάμενος Τὰ κρινόμενα παὶ τὰ κεκριμένα τελείως 
μὴ᾽ κινεῖν, νῦν φῆσιν ᾿ἀχολούϑως, ἐὰν. ἀτελὴς γένηται ἢ 
κρίσις, ἐκεῖσε. δεῖ ποιῆσαι τὴν κένωσιν, ὅπου δέπει 'διὰ 

. ζῶν ξυμφερόνξων χωρίων, οἷον εἶ, μὲν φλεγματικὸς ὃ ὃ. χυ- 
μὸς ᾿ ἢ μελαγχολικὸς κατ βοίϑων, καὶ δὲ ἐντέρων. σεῶν- 

τως ὥρμησεν ἢ φύσις" διῶξαι τὸ περιττὸν, δεῖ τὸν λατρθὸν 
ἐρεϑισμὸν" ἡοιήδαᾶσϑαϊ. ῬΑ θτῦ ον χρώμενον ἢ προσϑέτῳ 

σιν" εἰ δὲ. χολὴ; 'πλεονάξουσα. κοΐ ἄνω δέπεν χαὶ διὰ στό- 

ματὸς ἤ φύσις ὥομησεν. ἀποδιῶξαι. αὐτὴν, δεῖ χαὲ τὸν 
ἰατρὸν ἐμετικὸν :) παρασχευάσαι. φάρμακον, καὶ τοῦτό. 
ἔστιν; ὅχου ἂν μάλιστα͵ ῥέπῃ. ἧ. φύσις". δὰν γὰρ. ἐναντίως 
ποιήσῃς, πολλὴν. .2). παρέξεις ταραχὴν. τῇ φύσει καὶ κά-- 

᾿εἰατον «τῇ. δυνάμει. καὶ. ένδυνον τοῖς. νοσοῦσι. 

-“2.414. οφιδάξας" πρότερον ὅτι τὰ. μὴ πων: χρινό- 

μενα, ἐκεῖνα δεῖ κινεῖν τὸν ἰατρὸν»; ᾿ὲν τούτῳ τῷ ἄφορι- 
σμῷ καὶ πῶς δεῖ" κινεῖν. ταῦτα διδάσκει καὶ διὰ ποίων 
μερῶν τοῦ" σώματος. “φησὶ γοῦν, ὅτε ξχεῖνα ὥ πρέπει 
ἄγειν ἤγουν χενοῦν, ταύτῃ ἤγουν ἐκ τούτον τοῦ μέρους 
κενοῦν τοῦ" σώματος, ὅπου ἦ φύσις δέπει καὶ κινεῖ μά- 
λιότὰ διὰ. ἐῶν χωρίων τῶν ὠφελούντων ἤγουν πρὸς 'χέ- 
γύσεν" ἐπἰτηδείων. ἐπιτήδεια δὲ: χωρία πρὸς κένωσίν εἰσιν, 
ἐγτερα, γαστὴρ. καὺ σύμηταν τὸ δέ ἐρμα. πρέπει γοῦν. ἕνα 
ξχαύτον τῶν. χυμῶν διὰ τῶν συμφερόντων χωρίων. κπενοῦν, 
οἷον. εἶ τὸν ἐγκέξραλόν τις μέλλει. καϑαίρειν, διὰ. δινῶν. 

τοῦτο ποιδῖν, εἰ. δὲ τὸ Ἵπαρ, ; τ σάγους, : παὶ ἐπὶ τοῖς. 
ἑξῆς ἀκολούϑως. οὐδὲ ἧς : 

". Πέπονα 8) φαρμακεύξιν καὶ κινέειν, “μὴ ὠμὰ, : “μηδὲ 
ἐν ἀρχῇσιν, ἣν Ὕ ὀργᾷ᾽ τὰ δὲ - πολλὰ οὐκ ὀργᾷ. ΞΕ ςς 

ΕΣ 

ΘΕ οφ. Ὃ πρὸ τούτου ἀφορισμὸς᾿ τὸν ἐγκαταλιμπανόμε- 
Ψψὸν ἔν τῇ χρίσει χυμὸν ἐδίδαξε πενοῦν ἡμᾶς καὶ διὰ ποίων χω- 

οίων, ἀλλ ἵνα μήτις ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν αὐτὸν κενώσῃ, 

π δ γῦν Δ λ.2.: ̓ σωϑηνίξει λέγὼν» πέπονα φορμεοχοῦειν 
8 

1) παρασχευάσασϑαι Ὗ. Ὁ. 2) παράσχης Ψ. 8. ὃ. 3) ϑέρα- 
πεύειν Ψ, ἃ. ' ὌΞΘ ον : - 

Π. τ 4 
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παὲ χκινέειν; μὴ ὠμὰ τουτέστιν. πειτεμμένα.. ῖ ὃ γὰρ ῥατρὸς 

ὀφείλει τὴν φύσιν μεμεῖσϑαι καὶ ὥσπερ. ἧ «φύσις οὐ. πρό- 

τερον ὁρμᾷ. πρὸς. τὴν: κένωσιν, εὖ μὴ πρότερον συμπέψῃ. 

τὴν ὕλη», οὕτω καὶ ὃ "ἰατρὸς οὐκ ἄπεπτον:. ἀλλὰ πεπεμ- 

μένην τὴ». ὕλην χεγοῦν. ὀφείλει. εὖ γὰρ «ἔστιν ὠμὴ. ὕλη, 

οὐχ. εἴκει τῷ καϑαρσίῳ. χαΐ: χαλεπὰ γίνεται. συμπτώματα. ᾿ 
“διὰ τοῦτο γὰρ, εἶπε 1) μηδ᾽ ἐν ἀρχαῖς -. ἅπεπτος. 7ὰρ Ζύτς. ἡ 
ὕλη ὡς. ἐπὶ τὸ. “πλεῖστον, ἐν ταῖς. “ἀρχαῖς. ζῶν γοσημά- 
τῶν. τὸ δὲ ἢν. μὴ ὀργᾷ εἶπε διὰ τὰ; ὀρχῶντα ἐ» ἀρχῇ 
τουτέστι κατεπείγοντα. “φαῦτα δέ εἶσι Τὰ κατόξεα λροήτ, 

ματα" τὰ γὰρ λοιπὰ οὐκ ὀργᾷ . τ .... Ἔν 

ΖΖΠ. Ὃ λέγει," τοιοῦτόν ἐστιν; ὅτι τοὺ λυποῦντας 
τὸ σῶμα υμοὺς, ὅσον μὲν ὀργῶσι. χαὶ κινοῦνται καὶ ἔνο- 
χλοῦσει τὸν ἄνϑοωπὸν, τούτους κινεῖν ἤγουν ᾿χαϑαίρειν 

διὰ φαρμάκων, ὅταν ἐν. κινήσεν. χαὲ μεταφορᾷ καὶ ῥεύσει 
τυγχάνωσιν. Ὃἱ γὰρ χυμοὶ πολλάκις ἐν. κινήσει σφοδροτέρῳ. 
καὶ μεταβάσει ἀπὸ μορίων εἰς μόρια. κατὰ" τὴν ἀρχὴν τοῦ, 
ψοσήματος ἐνοχλοῦσι τὸ σῶμα, κινοῦντες σαὶ, γαργαλίζον-. 
τες χαὶ ἡσυχάζειν. οὐδόλως ἐῶντες. τούτους. γοῦν καϑαί- 

ρὲιν προσήκει. ὅσοι δὲ καϑ' ἕν τὶ μέρος τοῦ, σώματος 

στηριχϑῶσι, τούτους οὐτ' ἄλλῳ τινὲ βοηϑήματι, χρὴ κινεῖν 
οὔτε φαρμακεύειν πρὶν πεφϑῆναι. τότε γὰρ ἤδη καὶ ἡ. 
φύσις. “βοηθεῖ, πρὸς. τὴν κένωσιν. καλῶς δὲ: προσέϑηκεν,. 

ὅτι, τὰ δὲ πολλὰ. οὐκ ὀργᾷ! οὗ γὰρ χυμοὶ. ἄλλοτε. εἰς ἄλλο, 

μέρος κινοῦνται τοῦ σώματος. πλὴν ὀλιγάκις, τοῦτο σύυμε. 
2. (ἡ 

βαίνει" οἱ πλείονες δὲ" ἡσυχάζουσι χαὶ μένουσι χαϑ' σεν, 

μέρος, ὃν ᾧ καὶ “πέττοντον παρ ὅλον τοῦ. νοσἡματος τὸν. 
καιρὸν. ἄχρι λύσεως.. 

57. Τὰ. χωρέοντα μὴ, τῷ ; πλήϑεϊ φοκμαίφοσϑαι.. "ἀλλὰ τ 
ἂν χωρέῃ οἷα. δεῖ, καὶ φέρῃ “εὐφόρως" χαὶ ὅχου δεῖ 
ἄχρι. λευποϑυμίης Τ25; χαὶὲ τοῦτο, ποιέ εἰν, ἢν ἐξαρχεσι, 

δ γοδέων. - Ξ : ἜΣ Ὲ 

ΠΘΕΟΦ. Ἔν τοῖς πρὸ; “τούτου. ἀφορισμοῖς. περὲ χα- 
ϑάρσεωρ διολέχϑη. » ἐν εὑξ τούτῳ πριτήριον ἐκχρίσεως πα- 

Ἐ); Βίθρμαππβ: μηδὲ ἐν ἀρχῆσιν] ἀρχὴ λέγει ἥτε πρώτη χαΐὶ-- 
καριαέᾳ εἰσβολὴ τοῦ παροξυσμοῦ, 



2901. 
ραδίδωσι τὴν εὐφορίαν. φησὶ. γὰρ τὰ χωρέοντα μὴ τῷ 
πλήϑει τεχμαίρεσϑαι τουτέστι. τὰ ἐχκρινόμενα οὐ δεῖ τῷ 

πλήϑεν τῶν ἐξαναστάσεων ἢ τῶν ἐχκρινομένων. σημειοῦς 
σθαι, ἀλλ᾽, ὅπως ταῦτα καϑαίρωνται, σκχοτιεῖν τουτέστι 

᾿ καλῶς ἢ γακῶς.- τοῦ γὰρ βλαπτικοῦ. ἐκκρινομένου χυμοῦ, 

πρόδηλον ὃτι εὐφορία τὸν κάμνοντα διαδέξεται, εἰ δὲ μὴ, ΄ 
τὸ ἀνάπαλιν. εἰτα ἐπάγει, καὶ ὅκου δεῖ 1) ἄχρι λειποϑυμίας 

ἄγειν, καὶ τοῦτο εἰπὼν. μετήγαγε τὸν λόγον ἀπὸ τῆς κα- 
ϑάρσεως ἐπὶ τὴν. πένωσιν ἤτοι τὴν φλεβοτομίαν. ἐπὶ 
ποίων. δὲ ἄχρι λειποϑυμίας ἄγομεν;. δηλονότι ἐπὶ τῶν 

διακαίῦβ, πυρεττόντων,. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τούτων οὐ πάντων, 
ἀλλ ἐφ᾽ ὧν. ἐῤῥωται ἧ δύναμιρ. τοῦτο γάρ ἐστιν,. ἣν ἐξ- 
αρκέσῃ. δ᾽ νοσέων". δὲ ἣν δὲ 2) αἰτίαν. ̓ “μέχρε λειποϑυμίας. 
τὴν κένωσιν ἐπὶ τῶν τοιούτων φέρομεν; ὅτι οὗ καυσώδξεις 
πυρετοὶ ἐπὶ χυμοῖς ἀνάπτονταν σηπομένοις. δύο δέ τινα 
ἡ σηπεδὼν ἔχει, ὕλην σεσηπυῖαν καὶ ποιότητος μοχϑηρίαν.. 
εἶτα ἦ μέχρι λειποϑυμίας ἐπὲ -τῶν τοιούτων πυρετῶν 
3) ληφϑεῖσα: φλεβοτομία καὶ τοῦ ποσοῦ τῆς ὕλης ἀφαῦ- 
οεἶτάι καὶ τὴ» φλογώδη καὶ. δριμεῖαν ποιότητα κατασβέν- 
γυσι. καὶ γὰρ λειποϑυμία ψύχει τὸ. 4) σῶμα.. 

ς 4241}.. Φησὶν ἐν τῷ παρόντι ἀφορισμῷ ᾽ ὅτι. εἴτα 
ὑφ, ἡμῶν ἡ κένωσις, γίνεται, εἴτε ὑπὸ τῆς φύσεως, οὗ 

πρέπει σημειοῦσϑαι, τοὺς κενουμένους: χυμοὺς, εἶ καλῶς 
ἐκενώϑησαν, ἐκ τοῦ πλήϑους τῆς κενώσεως;; ἀλλ ἔχειν 

΄ 

1) ἘΠΘιΘρβαπο; τὸ μέτρον τῆς ἐχζρίσεως χανονίσαι βουλόμενος 
-- --- ἄχρι λειποθυμίας] --- ---α ἐπὶ τῶν δεὰ φλεβοτομίας χενουμένων 

͵ πολύτροπος. γίνεται ἡ λειποϑυμία, τῶν. μὲν δὲ- “ἄκραν δειλίαν: ̓ ἠκοῇ 
χαὶ μόνου τοῦ τ λεβοτύμου. ταρασσομένων, ΤΩ» ἋΣ αἡ ὃ; τοῦ ὁρῶν. : 
“πὸ “σιδήριον λειποϑυμούντων᾽ ἕτεροι δὲ φλεβοτομηϑέντες ἐν ἀρχῇ τῆς 
χενώσέως ἢ περὶ τὰ μέσα, χυμοῦ τινὸς πὲρὶ τὸν ὁτόμοαχο». σύῤῥεύξ 

ὅαντος; τὰς λειποθυμίας ̓  ὑφίστανται. ἕτερος “δὲ. τρόπος λειποθυμίας, ὃ 

“παρατειγόμεγνος πρὸς. τὴν, τοῦ. χάμνοντὸς. δύναμιν τῆς “εγώσεως: ἔπι: 

γενομένης. περὺ ταύτης τῆς λειποθυμίας νῦν διαλ ἰἔχετος ὁ Ἱπποκράτης. 

- -- σχεδασμῷ τοῦ ζωτιχοῦ -τόνου. οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἔστι λεισεοϑυ- 

μία ἢ. λεῖνψις τοῦ ϑερμοῦ, ᾿εἰχὼν ὑπάρχουσι: ϑανάτου. ΟΥ δίαιτα», 

ταῦ. ἃ. 53) ἐνεργηϑεῖσα Ψ.. 4. 4) εἰχὼν ὑπάρχουσα ϑανάτου 
δάάιϊ Ψ. ς: ; Ἕ : δῷ 

19 Ἐ 
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σημεῖον τὴν εὐφορίαν», ἤγουν ἐὰν εὐκόλως ὃ χενῶν τὴν. 
κένωσιν ὑπομείν;). εὐ γὰρ τὸ πλεονάζον ἐ ἐγκεγοῦτο,, ̓ κουφό- 
φέρον. ἀνάγκη τὸν κάμνοντα γίνεσϑαι" δὲ δ᾽ οὔ, τοῦτο πε- 

᾿φισντεῦον, ἀλλ᾽ ἤπερ. ἔχειν ἢ φύσις ἔχρηζεν, ἀνάγκη κατα- 
λύεσϑαι καὶ ἀῤῥ δωστεῖν αὐτοῦ τὴν. δύναμιν καὶ δυσφορίας 

᾿ αἰοϑόνεσϑαι. τὸ. δὲ καὶ ὅκου. δεῖ, μέχρι. λειποϑυμίας ἃ 70) : 

οὕτως. ἔχει" οὐ; λέγει ἐνταῦϑα᾽ τοιαύτην λειποϑυμίαν, ἣ ̓: 

πάσχουσί, τινὲς παὲὶ πρὸ τοῦ διαναστῆναι καὶ καϑίσαι 1 ἢ 
τὴν τῆς; φλεβὸς τομὴν φοβούμενοι, ἢ ἄλλου τινὸς. βοηϑήτ. 

εἰωτος Ἴ076:»- αὕτη. γὰρ παράλογος ἢ λείποϑυμία : οὺς 
κατακειμένους φλεβοτομοῦσι πολλάκις, ἀλλὰ τὴν ἐξὺ τ 
βολῆς γινομένην κένωσιν. «δεῖ Ἴθι: φησὶν, ὁρᾷν, ἔν οἵοις 
»οσήμασιν. ἄχρι; ̓ λειποϑυμέας Χο ἄγειν 'χὴν Σέγωσιν. καὶ 
οὕτω. ταύτην "ἐῤ θγάξεσϑαι. καὶ γὰρ ἕν᾿ τοῖς ἐσχυροτάτοις, 
πυρετοῖς καὶ .ἦ μέχρι λειποϑυμίας φλεβοτομία κατάψυ- 

ξιυν ἐργάζεται καὶ τὸν πυρετὸν σβέννυσι 'χαὶ τὴν “γαστέρα 
πιεῖ καὶ Ἰδρῶταρ προχέει. ὁμοίως ἐν ταῖς ἐσχυροτάταις 

ὀδύναις οὐδὲν ἄλλο μεῖζον βοήϑημα παρὰ τὸ μέχρι λει- 
ποϑυμίας ἐπχενῶσσι. “πλὴν δρᾷν: χρὴ χαὶὲὶ τοῦτο, ἐὰν ἐξαρ- 
χέσει καὶ δυνήσεται. καὶ: ὃ νοσῶν σὴν τοιαύτην :ὕπερβολι- 
χὴν χένωσιν καὶ οὕτω ταύτην ξργάξ δσϑαι. εἰ δὲ ἄγαν 
ξοτὴν ἀσϑενεσξάτης φύσεως ὃ πάσχων, σύμμετρον ποιεῖν 
ἼΣ τὴν κένωσιν, ἵνα, μὴ χρῦξΣ τῷ “μηθὲν ὠφελῆσαι, καὶ 
πρθῦγός Ζι6 ὌΡΕΙ, : ᾿ 

δ᾽ Ἐν τοῖσιν ὀξωο, πάϑεσιν ὀλιγάκις, καὶ ἕν ἀρ ὦ 

τ 0! φαρμακίῃσι χρξέσϑοι, καὶ τοῦτο προεξουπριη ρα: 

ὅΈ 8. “ποιδεῖν. τ ἜΣ ᾿ 
ἘΡ - 

ΘΕ οῷ. : θεὰ γοδήματα Ὑπουράτης γνὺν φρδῆε; τὰ 

: τὰ συντόμως κινούμενα, τὰ διακαῆ͵ καὶ ζέου- 

σὰν. ἔχοντα τὴν, ὕλην." ϑοὶ τὴν ϑερμασίαν, πάϑος δὲ χαῖατ 
χρησεικῶς, τὸ γόση βίοι. φαρμαὰκίαν. δὲ τὴν πάϑαρσιν. ἐν 
τούτοις οὗν. τοῖς πᾶϑεσιν ὀλιγάκις δεῖ χρήδασϑαι τῇ κα- 
ϑάρσει διὰ, τὸ πολλὴν ἄνϊαν ἐπιγενέσθαι τοῖς σώμασι τῇ 
εὐκινήτῳ φορῶ. τοῦ Ῥοσοποιοῦ αἰτίου, κἂν ὥχτεπτόν ἐστι». 
ἀλλὰ. καὶ τοῦτό. φησι προεξευκρινήσαντας ποιεῖν δεῖ τουτ- 

“ἔσο περομελετήσαντας καὶ ἐδερευνήσαντας. ἢ ξὰν γὰρ ῇ δύ- 



ΠῚ -- 
΄ τις ἘΣ Ψ , ἦν Ὄραν: δι; ; ἢ ἜΞΩ : Ἶ 

γαμὲς ξῤδωται αὶ εὐροὰ ξεσὲ τὰ σώματα, 1) ὅδε παραὰΞ- 

"λαβεῖν κάϑαρσιν᾽ εἷ δὲ τἀναντία, μᾶλλον δὲ καὶ ὠμὸς 
χυμὸς ἐπιπολάζει περὲ τὸν στόμαχον ἢ πολλάκις ἀναπέμ: 
πόντον χυμοὶ. οὐ χρὴ τότε τὴν κάϑαρσιν. τ ΑΡ τι τ 
4 ) 

4241 Φησὶν. ὅτι ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν ὀξέων γοσημά- 

τῶν ὀλίγας χρὴ τὰς καϑάρσεις ποιεῖν. ἐν «μὲν γὰρ τοῖς 
χρονίοις πάϑεσι. χρὴ τὸν πεπᾶσμὸν ἀναμένειν" ἐν. δὲ τοῖς 
ὀξέσι νοσήμασιν, ὅταν κίνησις" καταρχὴν. γίνηται τῶν χὺ: 
μῶν, εὐθὺς καϑαίρειν καὶ τοῦτο “πρᾶξαι, μετὰ. πολλῆς δὺ- 

λαβείας καὶ σχέψεως. χρῇ. γὰρ εἶναι καὶ τοὺς χυμοὺς τὸῦ 
κάμνοντος εὐρουοτάτους: τουτέστε λεπτοὺς καὶ μὴ γλίο- 
χρους καὶ τοὺς πόρους ἀνεῳγμένους, δὲ ὧν ἢ κάϑαρσις 
μέλλει γίνεσϑαι, καὶ μηδεμίαν ἔχοντος ἔμφραξιν. ταῦτα 
χρὴ προβλέπειν τὸν ἰατρὸν, ἐπειδὰν: καϑαρσιν ἐργάξε- 
σθαι μέλλῃ. 

ξ᾿ . Ἣν, οἷα ἃεῖ᾿ καϑαίφεσϑαι, ̓ καϑαίφηται, ξυμφέρεν τὲ 
καὶ εὐφόρως φέρουσι τὰ δὲ ἐναντία, δυσχερῶς. -- : 

ΆἌ, 

ΘΕΟΘΦ: 23) Εἰ καὶ ἀνωτέρω εἴρηται ὃ᾽ νῦν 3) λεγόμενος: 

7 

[ἢ χρὴ “λαβεῖν Υ. Σ [9 Θιθρμᾶπο: .δ' μέντο: Ταληγνὸς ἐνταῦ- 

ϑα. γενόμενος . ὡς οὐδέποτε ὃν τοῖς ὀξέσι νοσήμασι αὖ-: 
τὸς ἐχρήσατο χαϑάρσει, ὅπερ οὐδὲ τὸν “ηποκράτην διέλαϑεν, εἴρη- 
κότα ὅτι δεῖ ἐπὶ αὐτῶν ὀλιγάκις ψεχρῆσθοι τῇ χαϑάρσει, ἀλλ᾽ ἔφλε- 

βοτόμησα, φησὶν, ἐπὶ τῶν τοιούτων. ὁ Ταληνὸς, εἰ “αὐ δαϑάρδεως 
ἐδεῖτο. τὸ σῶμα, τὰ δύο ἐντεῦϑεν πραγματευσάμεγος, τὸ τε τὴν, 
ὕλην χενῶσαι παἱ' τὴν δυσχρασίαγ- σβέσαι; τῷ μέχρε' λειποθυμίας τὴν᾽ 

᾿φλεβοτομίαν παραλαβεῖν. ἔνταῦϑα γάρ ἔστιν ὃν ἔμοὶ χαὶ στῆσαι: 

ὅτε βούλομαι, τὴν χένωσιν παὺ μὴ στῆσαν, ὅπερ ἐπὺ τῶν χαϑαιρόν-: 
τω» οὖχ ἔστι διαπρόξασϑαε. οὔτε γὰρ ποιῆσαι λειποϑυμέαν ὃϑ΄. ἔμοξ, 
ἔστιν, οὔτε ἐπιτεταμένην χένωσιν. εὐχερῶς ἐπισχεῖν. χύκλον δὲ᾽ νὴ- 
μούμενος ὁ Ἱπποκράτης, ὅϑεν ἤρξατο, ἔχεῖ χαὶ παύεται" τὸν “010-- 
φῶνα γὰρ τοῦ λόγου παϑαρὸν ἀπεργάζεται, σφραγῖδά: «τιγο βεβαίαν 

χοὺ ἀσφαλῆ Ἐπ ϑΈμελος τῷ τῆς χαϑάροεως λόγῳ, τὴν εὐφορίαν φημΐ-. 
λέγει γὰῤ ἔν ἀρχῇ, ν᾽ οἷα δεῖ χαϑαίρεσϑαι, Ξαϑαίρωντοι," Ξυμιρέρξὶ τε 
καὶ εὐφόρως φέροτοι. τί οὖν; ταυτολογεῖ πόλιν ταῦτα φόσων; οὐχέ" 

ὧλλ ἔχεξ μὲν φυσιχὴν σαϑαίρων κάϑυρσιν χαὶ αὐτόματον,, τῷ ἔπι- 

λόγῳ τούτῳ ἐκέχρητο. νῦν δὲ τεχνικὴν καὶ ἐξ ἐπιτηδεύσεως. παρέι- 

σύγε: γεγενγημένην, ἕν οἷς σὺν θεῷ } πρᾶξις καὶ τὸ πρῶτον τμῆ- ͵ 

μα πεπλήρωται, 8) λεγύμενος. οπι, Ὗ. ει} ΤΑΌΣ" Εν ΘΈΛ ; 
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᾿ἀφορισμὸς, ἀλὴ οὐχ ὁμοίως εἴρηται. ἐκεῖ μὲν γὰρ. περὶ , 

φυσικῆς κενώσεως εἴρητο, ἐνταῦϑα δὲ περὲ τεχνικῆς. ἥ δὲ 

ἑρμηνεία πᾶσα τοῦδε τοῦ ἀφορισμοῦ ἐν ἐχείνῳ τῷ περὶ 
φυσικῆς χενώσξεως διαλεγομένῳ ἀφορισμῷ Θαιρῶς διη- 

γόρευται. 

: 441. Προύγραψε μὲν τὸν “παρόντα ἀφορισμὸν, ἀλλ᾽ 

: ων χατὰ τοῦτο τὸ μέρος τοῦ βιβλίου περὶ τῶν παρὰ 

τοῦ ἰατροῦ γινομένων. καϑάρσεων διαλέγεται καὶ περὶ 
παντὸς σχεδὸν ἐγραϊψε, τρόπου χενώσεως, οὐκ ὥκνησεν 
οὐδὲ τοῦτον προσϑεῖναι τὸν ἀφορισμὸν, οὐδὲν μὲν διδά- 

σχῶν. νεώτερον, ἀναμιμνήσκων δὲ τῶν προγραφέντων περὶ 
τῶν φυσικῶν χενώσεων καὶ συμπληρῶν ἅμα τὸν περὶ κα-. 

ϑάρσεως σύμπαντα λόγον. ὥστε ἔχειν τὸν παρόντα ἄφορι-. 

σμὸν ὥσπερ τόπον ἐπιλόγου καὶ τέλους τοῦ πρώτου 

τμήματος. 

Ἀρχὴ σὺν ϑεῷ τοῦ δευτέρου τμήματος. 

Ζ 2 φ- , Ζ: ΒΡ. 

α΄. ἕν ᾧ νουσήματι ὕπνος πόνον ποιέει, ϑανάσιμον" ἢν 

δὲ ὕπνος ὠφελέῃ, οὐ ϑανάσιμον. --- ᾿ 

ΘΕΟΦ. 1) Ἐν τῷ παρόντι ἀφορισμῷ τοῦ δευτέρου τμή- 
τ ᾿ 

- " : 

ματος. σημείωσιν ὃ Ἱπποχράτης ἀπὸ τῶν ὕπνων διδάσκει," 

1) Βὶ Βίθρῃδπο: Θηδίμου ὀαρῆα ἐτοίαὶ Βίορβᾶπαθ: ρτασπι 1) τί 

ἔστιν ὕπγος; -- -- ἡσυχία χαὶ ἀγάπαυλα τῶν Τ λΊΣΟν δυνάμεων 

μξὲ ἐπιϑέσεως. τῶν ψυχικῶν ἐνεργειῶν" ἠρεμούσης γὰρ τῆς ψυχῆς 
᾿ χαὺ μὴ, ἀναγχαζομένης ὑπουργεῖν τῇ φύσει. λείπεται τοῖς οἱχείοις 
ἔργοις ἀδιασπάστως ταύτην: -σχολάζειν, -- -- ἀοϊπάθ 2) τίς ἡ με- 

ρικὴ χρεία. τοῦ ὕπγου; -- --- συμβάλλεται τῇ πρώτῃ τῶν ἀρχῶν; 

φημὲ δὴ τῷ ἐγχεφάλῳ. -- --- χαὶ. Ἰστέον ὡς αἱ “ρέἵτεονος ἀξιώματος 
μεταλαβηῦσαι ἀρχα),. ἐγκέφαλός φῆμι χαὶ καρδία χαὺ ἥπαρ, ἡσυχίᾳ 
τινὶ χαὶδ ἀναπαύαει. τὰς οἰχείας ἀναχτῶνται. δυνάμεις, ν. ς. ΟοΥ ἴῃ 

’ ΒΥ 5016 γραπίθβοϊέ εἰ ΒΘραΣ ῬΘΓ ἰοίσπι, ἀϊθπῖ αυϊοίομι ἀρὶί:" 6] 05 6118 
οἔβεῖα, νῦν μὲν ἕλχει, νῦν δὲ κατέχει, ἐφεξῆς δὲ ἀλλοιοῖ, καὶ τέλος. 
ἀποςρίνξι, κεἴ Ὠΐβ νἱ οἰδδιιαἀϊπῖθαθ. τοϑίδυγαταγσ, (δθθι θαι 'υοαῦθ 
Σεβοίιαν αυϊοία 1, 6. βομῖπο:; -- -- οὔτε γὰρ τὸν ἄκρον δάκτυλον. 
ἢ τελευταίαν δακτυλέδα Ξεγῆδαι δυνατὸν, ἄνευ τοῦ τὸν ἐ) γχέφαλον Ζι- 
γηϑῆναι. ---..-ὄ.ὄ 8) τίς ὃ τρόπος τῆς γενέσεως τῶν ὕπνων; --- --- ἀτιμοί 
τινὲς χρηστοὶ ἐν τῇ ζυμώσει τῶν σίτων πειτομένων γινόμενοι, ἐπὶ 

.-.--.-----------....ς-:.ς. 



 Ὑ 
:Ξ ἧς ἔστι γνῶναι," εἴτε Ἐ σωτήριον εἴτε ὀλέθριον ὑπάρχες 
τὸ νόσημα. φησὶν" οὖν ἐν ᾧ νοσήματι ὕπνος πόνον. ποι-- 
ἔει, ϑανάσιμον, ἣν δὲ ὕπνος ὠφελέῃ; οὐ ϑανάσιμον. ὃ 
πόνος τριττός" πόνος ἤ βλάβη, ὡς ἕνταῦϑα, καὶ τὸ γυ- 
μνάσιον ὡς: τὸ; πόνοι. σιτίων ἡγείσθωσαν, καὶ ἡ ὀδύνη, 
ὡς τὸ δύο πόνων. ἅμα γινομένων. πάλιν οἵ καϊροὶ τῶν 

γοσημάτων τέσσαρες, ἀρχὴ, ἀνάβασις, ἀχμὴ καὶ παραχμή. 
ἐν μὲν οὖν 2). ἀρχῇ ὃ ὕπνος 'πόγον ποιεῖ, ἤτοι βλάβην 

ποιεῖ, περὲ ἧς ὃ λόγος οὐκ ἔστι τῷ Ἱπποκράτει. οὐ γὰρ 
1) ϑάνατον σημαίνει" ὅσον οὕπω γὰρ ἐξαναφϑήσεται τὰ 

τῆς ϑερμασίας καὶ τῶν περιττωμάτων. τὸ φρύαγμα κατα- 
στολη σεται: ἐν δὲ τῇ ἀναβάσει καὶ τῇ ἀκμῇ, καὶ τῇ πα- 

τὸν ἐγχέφαζον. ἀναδίδονται, οἵτινες ἐπιτέγγαυσιν αὐτὸν χαὺ ὁ) γρότερον 
ἀπεργάζονται, ἔτι γε μὴν ΟΣ “τὰς κοιλίας ξμφράττουσι χαὶ τὸ τνυχε-- 

χὸν πνεῦμα ἀπολ αβιβάνουσιν, ᾧτιγε ὡς ὁρ γάνῳ χρωμένη ἡ ψυχὴ, πᾶ- 
σαν ξαυτῆς ἔπιτεζεῖ τὴν ἐγέργειαν. --- -- τούτου οὗ» στερούμενο» τὸ 
σῶμα ἀνενέργητον. ἄποτελ εἴταν. --τῦσ τα ἤ καταλαμβάνουσα τὸ σῶμα 

διάϑεσις ὃ ὕπνος ὀνόμάζετοι. ᾿ἀϑύψατον δὲ ἢ παντελῶς ἀχαταύγαστον 

γενέσϑαιε τὸ σώμᾶς ἔτι ὑπγοῦντος τοῦ ζώου. διὰ τοῦτο οὖν ἀμυδρῶς 
πὼς χαὶ ἐν τοῖς ὕπνοις ἐλλάμπετοι, ὡς δηλοῦσιν ἥ, τοῦ ϑώραζος φίνη- 

σις χαὶ οἱ ὄγνείροι; ἀχτιγοειδῶς διαδιδϑράσχοντος διὰ τῆς ἀτμώδους 

φύσεως τοῦ Ψυχιχοῦ πνεύματος, --- --- 4) τί χρήσιμον τοῦ ὕπγου τῷ 
παντὶ. σώματι; - -- ΟδἹοῦ. νοῆϑιβ. ἱπίδγπα γεΓΡΙΙ; 1η46᾽ «᾽ ύχεσϑαν 

μὲν ὀνάγξη: τὰ ἑχτὸς; ὡς δηλοῖ τὸ Ζεριβληιμίτων, ἡμᾶς πχαὶ σχεπα- 

σμάτων δεῖσθαι ἐν τοῖς ὕπνοις." -- “ίδαυα αἕ πέψεις γέψονταει, χυλο- 

ποίησις, ἐξωωμάτωσις. πρόσφυσις, ϑρέψις, διάχρισις τοῦ χυμοῦ. τ -- 

᾿ ἀπᾶρ πιᾶηθ ΒΌΡ1Ο ἸΑηΒΊ πιὰ 5 δἰ νϑπίγοπι ἘΧΟΠΟΥΔΙΏΙ5. -- -ἰ δυσὶ 
γὰρ τούτοις ἐτίμησε τὸ ζῶον ἡ φύσις, ὕπνῳ χαὶ ἔγρηγάρσξει, τὸ μὲν 
διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀνάπαυσιν καὶ τὴν τῆς πέψεως ἀχρίβειαν,. τὸ. δὲ 
διὰ Ζὴν τῆς ψυχῆς πρᾶξιν» χαὶ τὴν τῶν περιττωμάτων ἀπόάϑεσιν. -- 

-- ὅσῳ γὰρ οὔπω. ξξαφρϑήσεται τὰ τῆς θερμασίας, φαΐ τῶν: περεττω- ἡ 

μάτων τὸ φρύαγμα χαταστραφήσεται. ἴῃ φτίοτγίθυδ. Θαΐπι Ἐῶ ταί, 
51 ἀΘΌΙΠΟΥΣ Πδπηπῖαθ πλυ]ία. δὲ διμηϊάλ τῖρπὰ ᾿ππροπυπίητ, δὲ ἢδπι- 
1η86 πιᾶσηδς Ρᾶποα δὲ εἴςοα [|5π8Δι ϑοῖπ ἀυδετῖ 46 βἰϑηϊβοαία 

νΕΥΡῚ πόρος, 1) γυμγάσια ν. δ, πόνοι σιτίων ἡγείσθωσαν. 3) ὀδύνη ν. 
ο. δύο πόνων ἅμα γιγνομένων. 3) χατὰ τῶν συμπτωμάτων τὸ τοῦ 

πόνου ἐπιφέρειν εἴωθε ὄνομα ν, 6. ὅχου. μὲν οὖν χάτοξυ τὸ. νόσημα; 

αὐτίχα χαὶ τοὺς ἐσχάτους πόνους ἔχει. Τίαᾳ 10. μοβίγο. Ιοθο, υδὲ ἴῃς 

(6ΠΠΠρὰ5 τλαίθοτίβπιπι, ΠΘρ μα]! οἴδπν, Προ για αι, ΓΕ ὙΠῸ εἰο. 
Ἷ 

1) ϑαγνάσιμον Ὗ. ἃ." 
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φακμῇ;, τοὐπίπαν ὃν ἀρχῇ, τὶς. ὠφέλεια τοῖς ὕπνοις ἄχο-. 
λουϑεῖ » καὶ μάλιστα ἐναργεστάτη. ταῖς παραλμαῖς. ἐὰν 

οὖν ἐν τούτοις τοῖς, "αιροῖς καὶ μάλιστα ἐ ἔν τῇ : ἀκμῇ : 

βλάβην. ὅ ὕπνος ποιήσῇ; ϑανάσιμόν ἐστιν. ἔν ᾧ γὰρ ἕχα- 

στον ὠφελεμώτατόν ἐστιν, ἐὰν πρὸς τῷ μηδὲν. ὠφελεῖν 
ἔτει καὶ βλάπτῃ , ϑάνατον εἰκότως δηλώσει. τοῦτο. δὲ γί-. 

νεται διὰ τὴν ἀσϑένειαν τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ μὴ. 'δυνα- 

μένου. περιγενέσθαι τοῦ νοσοποιοῦ αἰτίόυ. εἶτά φησιν, 
Ἴ ὕπνος ὠφελέη, οὐ ϑανάσιμον, χαὶ εἰκότως" δηλοῦνται 

γὰρ ἐπ τούτου καλῶς αἵ ὕλαι 2) πεπέφϑαι. 

ΖΜ, Ὅταν ἐξ ὕπνου γένηταί τις βλάβη, ϑανάσι- 
μον εἶναι τὸ νοσημά φῆήσιν,, ὅταν δ᾽ ὠφέλεια, μὴ ϑανά- 

! , 35 ο : 3. ν ε Ὁ 5 Ὁ 5 , 3 
σιμον. βλάβαι δ᾽ ἐξ ὕπνων εἰσὶν αἱ ταῖς ὠφελείαις ἔναν- 

τίαι, τό τε τὸν πυῤετὸν ἢ μὴ λύεσϑαὶ πρὸς αὐτῶν ἢ καὶ 
᾿ ΞΕ Ν 4 Ἐς πεῖν: 1 ἐματεςς ἐτ αι λ φτοσετα παροξύνεσθαι καὶ τὸ τὰς ὀδύνας ἐπιτείνεσθαι χαὲὶ τὰ 

- ἢ τῶ ΓΞΘΤ. Ξέσος ς 4 ΣΈ ΘΙ “τα τᾷ , παρ ἃ 
ϑευματαὰ πλείω γίνεσθαι καὶ τὰς φλέγμονὰς ἀϊξανεσϑαι. 

τινὲς δὲ καὶ χα αὐτοὺς τοὺς ὕπνους. φϑέγγονταν παρα- 
- Ν - - ποπτικῶς καὶ ἢν ξξεγείρωνται, μέχρι πολλοῦ παρανοοῦσιν, 

ξνίοις δ᾽ ἀρχὴ κώματος ἐν τῷ ὕπνῳ γίνεται καὶ μόλις 
ἀνίστανται γυττόμενσι. συμβαίνει δὲ ξαῦτα. πάντα διὰ 

ΠΕΣ τὴν τῶν χυμῶν ἰαποή: 9έιαν; οὗς ὅταν μὲν ἰὄχυρότε ρον ἢ. 
τὸ ἔμφυτον ἡμῶν ϑερμὸν, ἐχπέττει κατὰ τοὺς ὕπνους, 
ὅταν δ᾽ ἀσϑενέστερον, ἐνικήϑη μὲν ὑπὶ ἐχείνων ἐκεῖνο,. 

, ς 2 Σ Ἔ Ζ τ - “«Ψ᾿ βαρύνεται δ᾽ ὑπὶ αὐτῶν τὰ σπλάγχνα χαὶ ἑοῖς εἰρημένοις 
ἁλίσκεται πάϑεέσιν ὃ ἄνϑρωποο. αὐτὸς γὰρ ὃ Ἱπποκρά-. 
τῆς βούλεται τὸν μὲν ἐγρηγορότα ἔξωϑεν ϑερμότερον εἶ- 

γαὶ, τὸν δὲ καϑεύδοντα ἐναντίως. 

β΄. “Ὅχου παραφροσύνην ὕπενος παύει, ἄγαϑόν. --- 

ΘΕΟΦ. 9) ἄνω παϑολιτὸν τὸν λόγον ποιούμενος ἔλεγξ, 
ὅπου ὕπνος πόνον παύει, οὐ ϑανάσιμον. καὶ δ᾽ ἔλεγεν 

ἐκεῖ, πιστοῦται νῦν διὰ παραδείγματος ἐν τῷ φάναι; 
ὅχου παραφροσύνην ὕπνος παύει, ἀγαϑόν. καὶ αὐτὸς. μὸν 

8) παραχμῇ Ψ. ἃ. 2) πεφϑῆναι Ψ. ε, 5) Εὶ Βίοριιαπο: Καΐ 
φησιν ὁ Ταληνὸς ὅτι δεῖ χαινοτομῆσαι τὴν λέξιν χαὶ τὸν γὰρ κατα- 
θεῖναι σύνδεσμον, ὥστε μίαν ἀπὰρτίζεσθαι συ Ἐ ΧΕΙ. -- αι ρτπῦβ 
φὐπὶ σϑουπᾶσ Βρ ΠΟΙ 5 Π|δ. Ἰυπραίῃν, 



ὡς 

ν τ 57. 
Ι! 

ὡς. φιλοσύντομος τοῦ χαλεπωτάτον “νοσήματος τουτέστι 
΄ φῆς παφαφροσύνης μνησϑεὶς. ἐδήλωσεν, ὅτι χαὶ τὰ λοιπὰ ᾿ 

τουτέστι πυρετὸν, φλεγμονὴν; ὀδύνην ἐὰν ὕπνος παύῃ, 
ἀγαθόν. ἐστιν. : ὭΣ 

2.21}. ᾿Ἵπὸ. τοῦ πο δι δυο ἀν υ: γοσήματος δηλοῖ 
- χὰὲ τὰ ἄλλα. 

γ. Ὕπνος, ἀγρυπυίη, ἀμφότερα μᾶλλον τοῦ μετρίου γε- 
γόμενα, κακόν. --- 

ΘΕΟώΦ. Ὁ) Ἄμφω. ακὰ ὥς ἄμετρα, δλὈ ὃ μὲν ὕπνος 
καὶ ὡς σημεῖον καὶ ὡς αἴτιον, ὡς σημεῖον μὲν, ἐπειδὴ 
δηλοῖ πλῆϑος ὕλης καὶ ἀσϑένειαν δυνάμεως, ὡς αἴτιον 

δὲ, ὅτι ἐπιτείνει τὸ πλῆϑος, μὴ συγχωρῶν, αὐτὸ διαφορη- 
θῆναι. αἵ γὰρ διαφορήσεις ἐ ἕν τῇ ἐγρηγόρσει γίνονται. πάλιν 
δὲ καὶ ἢ ἐγρή γόρσις ὡς σημεῖον καὶ ὡς αἴτιον κακὸν, ὡς ση- 
μϑῖον μὲν ὅτε ἐνδείκνυται ξηρότητα, ὡς αἴτιον δὲ, ὅτι ἐπετεί-- 
γξι αὐτὴν τῇ διαφορήσει. ἀποροῦσι. δέ τινες λέγοντες » ὅτε 
διὰ τἰ εἶπεν ὕπνον μακρόν; ὃ γὰρ μακρὸς ὕπνος οὐχ 
ὕπνος, ἀλλὰ κῷῶμα. 2) λύσις. ὅτε ἄλλο κῶμα καὶ ἄλλο 

μαχρὸς ὕπνος" τὸ μὲν γὰρ κῶμα οὐ μόνον τῷ μήκει χα- 
. θαχτηρίζεται, ; ἀλλὰ κχαὶ τῷ δυσεγέ ἐρτῳ" ὅ δὲ μακρὸς 
ὕπνος τῷ μήκει μὲν, οὐ μὴν δὲ καὶ τῷ νεέ ἐύτῷ. 

441. Τ᾽ ἵεται. δὲ μακρὸς ὕπνος ἐπὶ ψύξει τοῦ πρώ- 
Ζοῦυ αἰσϑητικοῦ ἤγουν. τοῦ ἐγκεφάλου; ἥτις ὅταν ἰσχυρὰ 

γένηται, μετὰ μὲν ὑγρότητος μιχϑεῖσα τὰ ληϑαργικὰ 

πάϑη ποιεῖ, μετὰ. δὲ ξηρότητος τὰς χαλουμένας καταλή- 

ψεις. οὕτω δὲ καὶ ἀγρυπνίαι διὰ ϑεομασίαν τοῦ. ἐγκεφό- 

1) Έ Βίθρμδπο: οὗ μὲν γὰρ. παῖδες πλείους τῶν ὀχτὼ ὡρῶν ζΖα- 
ϑεύδειν πεφύκασιν. ἐπὶ τοσοῦτον δὲ ἢ ἣν ὃ ἀχμάζων χαξ!ευδήσῃ. ἀμέ- 
τρῶς ὑπγοῖ, οἱ γὰρ ἀκμάζοντες ξξ ὥρας τὸ μήκιοτον καϑεύδειν δύνα»- 
ται. --- -- Ἠγεῖμο ἀϊατ 5. ἀπδηι δοβίαίθ ἀουηιέπιπβ. --- -- τὴν ἀγρυ- 
πνίαν ἄντὶ τῆς ἐγρηγόρσεως εἴρηκεν ὃ “Ἱπποκράτης. --- Θυϊά ἡ τωπιο- 
αἰσὰ5 ᾿ΒΟπΙπ5. ΠῸΠ ΞΟΙΆΠΗΣ, 5686 χῶμα φ6βί. Δί φαμὲν. οὖν ὅτι. ἄλλο 
᾿κῶμα χαὶ ἄλλο μαπρὸς ὕπγος, καὶ ταῦτα διορίζει ἡ δυσχερὴς. (6618) 
παν εὐχερὴς (βοχιηι5) ἐἔπαγόάστασις --- μετό τινὸς Ζραυγῆς «καὶ. 
δονήσεως. 9) λέγεται Ὗ. Ὁ. 
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λου γίνονται ἢ διὰ δυσκρασίαν μόνην ἢ καὶ χυμοῦ χολώ- 
δους πλεονάσαντος, 

δ΄. Οὐ πλησμονὴ, οὐδὲ λιμὸς, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ἀγαϑὸν, 

ὅ τι ἂν μᾶλλον τῆς φύσιος ξῇ. 

ΘΕΟΦ. 1) 4ιὰ τί πλησμονῆς χαὶ λιμοῦ ἐμνήσϑη ἐν- 

᾿ ταῦϑα, οὐ μέντοι ἄλλης τινὸς ἐναντιώσεως », Οἷον ϑέρμα- 

σίας καὶ ψύξεως; ὡς αἴτια τῶν πρὸ αὐτῶν- εἰρημένων. δ 

μὲν γὰρ πολὺς ὕπνος τῇ πλησμονῇ γίνεται τῶν βρωμά- 

τῶν, ἦ δὲ ἀγρυπνία τῷ ὑπερβάλλοντι, λιμῷ. ἀπὸ δὲ τού-- 

τῶν ἐπὲ τὸ ,αϑολικώτερον ἀναγόμενός φησιν, οὐδὲ ἄλλο 
οὐδὲν ἀγαϑὸν, ὃ τι ἂν ᾿ιαἴλον τῆς φύσιος. ἧ. καὶ ἥ αἰτία. 
ὅτι οὐδὲν ἄμετρον ἀγαϑόν. : 

2411. Ὅσαι μὲν γὰρ 2) Ἔ αἵ μετρίαι πλεῖστον. 
ἀποκεχωρήπασι τοῦ συμμέτρου, ἤδη νοσήματα ὑπάρχει. 
ὅσαι δ΄ οὐδέπω τὸ μέχρι πλείστου κέχτηνται : νοσημάτων 

: ἐνδείκνυνται γένεσιν. 

΄ ’ Ξ », εν , 
8. Κοποῖ αὐτόματοι φράζουσι νούσους. --- : 

᾿ς ΘΕΟᾧ, «Φὐτομάτους κόπους ὀνομάζει τὰς ἄνευ φα- 
- Ξ τ 

νερᾶς αἰτίας γινομένας 3) ἁνιαρὰς συναισϑήσεις, ἐξ ὧν 

καὶ τὴν διάγνωσιν νῦν ποιεῖται. ἀλλ οὗτοι οἱ κόποι τριτ- 
᾿ «ε« Ἀ ; 2 , ε«.» 2 Ξ ψΨ; 

τοι" οὐ μὲν γὰρ εἰσι 4) τονωδεις οἱ. ἐκ πνευμάτων φυσωδῶν͵ 
΄ ι΄ ὦ » 2 μ. ’ ἐπε ε« ᾿ 

φειγνόντων τὸ ὅλον σῶμα με αἰσθήσεως γινόμενοι, οἵ δὲ 
- ’ ἜΞΩ . 2. ν᾽ εἰ - , , 
δλκεώδεις᾽ ὥσπερ γὰρ ἔπὲ ἕλκους δοχεῖ τούτοις συναίσϑη- 

σὶς γίνεσθαι, οἵτινες γεννῶνταν ἐξ ὕλης δριμξείας τε καὶ 

δακνώδους" οὗ δὲ. ὀστοχοπώδεις,. ἐπειδὴ δοκοῦσι συντἕ- 

ϑλάσϑαι τὰ ὀστᾶ, γινόμενοι ἐκ παχέος καὶ γεώδους χι 

μοῦ. οὗτοι οὖν οἵ κόποι φοάζουσι τουτέστι δηλοῦσι καὶ 

δ) προμηνύουσι μέλλουσαν γίνεσϑαι νόσον. τέως γὰρ ἦρε- 
μεῖ ὃ χυμὸς, ὃ αἴτιος τῶν κόπων, λοιπὸν δὲ ὕστερον 

-1) Ἐ ϑιθρῖναμπο : ΑΠΙῚὰ σσπίνατία βαηΐ, δνληαθνης χαὺ μἀλανότης 
πυΣνότης ζΖαὲ ἀραμότης, ϑερμασία χαὶ ψύξις, ἴοχνανσὶς χαὺ πάχυνσις. 

2) Τιορε68. ἀμετρίαι, 8) ἀν. συναιοϑ΄, οτι. Ο. 4) ΕἾ Θίδρμαπο: ἐπὶ μὲν 
τοῦ ἑλχώδους χαϑαάῤσεί χρηστέον, ἐπὶ δὲ τοῦ τονώδους φλεβοτομίᾳ 
ἐπὶ δὲ τοῦ ὀστοχοπώδους τῷ συναμφοτέρῳ. Ὁ) μηνύουσι Ψ. Ὁ. 6: 

, 
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ἐμφράτστεται, 1) ἀδιαπνευστεὶ σήπεται κἀντεύϑεν χαλεπα. 
γίνονται νοσήματα. 

ΔΑ͂Μ. Οὐ τῆς τῶν κινήσεων ἀμετρίας ὄνομά ἔστιν 
ὃ κόπος, ἀλλὰ τῆς ἐγγινομένης διαϑέσεως ἔν τοῖς τῶν 

ζώων σώμασιν ὑπὸ τῶν τοιούτων κινήσεων. οὐ μνήμο- 
“γ»εύει γὰρ γινομένων κόπων, ἀλλὰ τῶν αὐτομάτων. ὅταν 
οὖν ἄνευ κινήσεως ἤῆ τοιαύτη γένηται διάϑεσις, οὐ κόπος 
ἁπλῶς, ἀλλὰ κότος αὐτόματος ὀνομάζεται. εἰσὶ δὲ τριττοὶὲ 

κόποι, καλεῖται δὲ ὃ μὲν ἕλκώδης, ὃ δὲ τονώδης, ὃ 

. δὲ φλεγμονώδης καὶ γίνεται ὃ μὲν ὑπὸ χακοχυμίας, ὁ δὲ 
ὑπὸ πλησμονῆς, ὃ δὲ ὑπὸ ἀμφοτέρων τούτω». 

, Ἐπ 7 Ἶ , , : -» , : Ἢ ... » 
ς΄. Οκόσοι πονέοντές τε τοῦ σώματος, τὰ πολλὰ τῶν 

πόνων μὴ αἰσϑάγονται, τουτέοισι ἡ γνώμη νοσέει. --- 

ΘΈΕΟΦ. Συνεχὴς καὶ οὗτος τῷ πρὸ αὐτοῦ ἀφορισμῷ. 
ἐν ἐκείγῳ μὲν γὰρ περὲ τοῦ αἰσϑητικῶς γινομένου πόνου 
2) διηγόρευεν, ἐνταῦϑα δὲ περὶ Τοῦ ἀναισϑήτως χαί φη-. 
σιν,. ἐάν τις ὀδυνηρὰν ἔχων διάϑεσιν ἐν οἱῳδήτεοτε μέρει 

τοῦ. σώματος αἰσϑητικῷ 'μὴ αἰσθάνηται τῆς ὀδύνης, χα- 

κόν" δηλοῖ γὰρ ὅτι ὃ ἐχκέφαλος πέπονθεν, οἷον ἐπὶ πα- 
θαδείγματος" ἔστιν ὃ κάμνων ἐρυσίπελ ἂς ἔχων ἢ φλέ ἐγμο- 

νὴν περὶ τὸν μηρόν. τοῦτο ὃ ἰατρὸς ὁρῶν κατὰ λόγον τὰ 
ὀδόντα ποιῶν πάραμυϑεῖται᾽ εἰς τὴν ξξῆς ἐλϑὼν εἰ παρὰ 
τοῦ 8) παρακολουϑήσαντος μόϑοι, ὅτε ὅλως οὐκ ἤσϑετο 

τῆς ὀδύνης ἔν τῇ νυκτὶ πρότερον μὴ ὑποφέρων αὐτὴν, 
λογίζεται συναγαγὼν, μὴ ἄρα. διεφορήϑη ὃ τοιοῦτος 

: . ὄγκος ἢ μετωχετεύϑη καὲ τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνώδυνος 

γέγονεν. εἶτα εἰ ἐρευνῶν μηδὲν ἐκ τούτων, εὕροι, 5) τὸν δὲ 

ὄγκον τὸν αὐτὸν ϑεάσηται," εὐϑέως τεκμαίρεται, ὅτι ἢ 
παρεφρόνησεν ὄ ἄνϑρωπος ἢ ἢ μέλλει παραφρονεῖν. ἐβλάβη 

γὰρ τὸ 6) κρῖνον. τὸ δὲ πολλὰ κεῖται νῦν ἀἄντὲ τοῦ 
ὡς ἐπίπαν. 

ς 

1) ἀδιαπνευστεὶ ὄτα. Ὗ. ὃ. ς. 6. 9) διηγόρευσεν ν. Ὁ. 83) πα- 

ΟΟΣ, χαὶ δουλεύοντος Υ, δ. μαϑητοῦ Ψ. Ὁ. ἃΡ δορτοίο νεῖ δ 4115. Ο 

4) χυμὸς Ψ. Ὁ." ᾿Ἰπβαδιηδίῖο Ο. δ) τῶν δὲ εἰχότων ἔξω ϑεάσ. Ψ. Ῥ. 

ὁχη. Ὁ, 6) χραγίον» Ὗ. Ὁ. οπι, δες νεῦρα Ο 



00 ἜΤ, 

441, Τνώμην τὴν κατάστασιν τοῦ νοὺς φησιν. 

οὗ, Τὰ ἐν πολλῷ. λεπτυνόμενα, νωϑρῶς που στο! ΠΕ} τὰ 

δὲ ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως. -- ᾿ς 

᾿ΘΕΟΘὦ. Ἐνταῦϑά ΤΟΣ πρὸς τὸν ἰατρὸν, ὅτι σκόπει 

ἐπὶ τῶν ἀνακομεζομένων τὸ προηγησάμενον αὕτιον ἤγουν 
γύσημα εἴτε χρόνιον ἦν, εἴτε δξύ. διὰ γὰρ τοῦ εἰπεῖν ἐν 

- .“«. 3252 - Ὸ δε τ . 5» δ 3 ᾿ 
πολλῷ καὶ ὀλίγῳ ταῦτα ξδηλωσὲ. καὶ εἰ μὲν ὃν πλείονι, 

΄ ὸ , Ν - -" . ,ΎΞΣΣΕ ἜΣ τι 
χρόνῳ ἐλεπτυνθϑὴ τὸ σῶμα, νωϑρῶς ϑρειψον τουτέστιν ἕν 

“πλείονι χρόνῳ καὶ κατὰ μέρος, διὰ τόδε, ὅτι τοῖς ὃν 

πλείονι χρόνῳ λεπτυνθεῖσι ἐχτήκονται μὲν αἵ σάρκες, 
3 ᾿ Ἀ ᾿ Χ ν, 2) ΨῸΣ ἘΩ͂ ς , - 
ἰσχνὰ δὲ γίνονται. χαὶ τὰ ἀλλα, δὲ ὧν αἱ πένψεις τοῖς 
ζώοις ἐπιτελοῦνται καὶ ἡ ἀνάδοσις ποὺ ἢ αἱμαάτωσις, 
ζο 3 ω ΄ , ΕΈΤΕΝ ὥστε οὐ δυνήσεται τοσαύτην κατεργασασϑαν τροφὴν, 
ε) , ΕΥ̓ »-ὝἭ 3 δ ᾽ 2η} 3η.} 
ὅσην 1) χρήζει τὸ σῶμα. εἰ δὲ ἔν ὀλίγῳ, ὀλίγως τουτ- 
ἔστε συντόμως πλείονα τροφὴν 2) παρέχομεν. ἐπὶ τούτων 
γὰρ τὰ ὑγρὰ μόνον ἐχενώϑη, τὰ μέντοι στερεὰ εὔρωστά. ᾿; 
εἰσιν. οὕτως οὖν χρῶ ἐπὶ τούτων ϑαῤῥῶν τῇ τῶν στερεῶν 

24. Τὰ μὲν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. 3) λεπτυνόμενα Ἀε- 
’ - »"ὝὟ7 Ν» - , -Ὁ 7 Α 

γώσει τῶν ὑγρῶν καὶ. τῶν πνευμάτων τοῦτο πέπονθε" τὰ 
5 - -»"Ὗ- ΄ -“ὖὔ -»"Σ 3 

ἕν πολλῷ δὲ πρὸς τούτοις καὶ τῇ τήξει τῶν στερεῶν, δὲ. 
Ὑς ω ῃ , ΩΝ 3. Η Ἷ ’ . Ἢ ὧν ἢ τε πέψις καὶ ἀνάδοσις καὶ ϑρέψις γίνεται, ὥστε 

᾿ “ -“ - 

τούτων ἀτονησάντων, οὐ δεῖ ἁδρῶς τρέφειν, ἀλλὰ λε- 

πτῶς καὶ κατὰ βραχὺ, ἐπὶ δὲ τῶν προτέρων ἁδρῶς καὶ 
διὰ ταχέων». ΐ 

Ἢ γ 
ἫΝ ἐκ νούσου τροφὴν λαμβάνων μὴ ἰσχύῃ, σημαΐνοι : 

ὅτι τὸ σῶμα πλέονι" Το ἢ χρέεται. ἢν δὲ τροφὴν μὴ 

λαμβάνοντος τοῦτο Ἵν κοΣ, σημαίνοι ὅτι χενώσιος 

δέεται. - ; 

“ΘΕΟΦ. παὶ οὗτος συνεχὴς. τῷ ἀνωτέρω καὶ ἀναλη- 

πτικὸς ὅ ἀφορισμός. ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι ὅσοι 

ὀρεγόμιενοί τὲ καὶ Πρυφὴν 2 δαιμιλῆ προσφερόμενοι ἐχ 

1) δέετοι Ψ, Ὅ. - 2) παρέχων Υ͂ : . ἃ, παρέχειν Ὗ,; τ, 8).}επτυν 
θέντα ἴπ πιρ. 4) ταχεῖαν, ν ξ Ρ. ὉΥΔΘΘΉ ΜΝ σ. τοσγεῖαν. 
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γύσου ἀνακομιζόμενοι, τὴν ὑγιεινὴν ἰσχὺν ἀδυνατοῦσιν 
ἀναχτήσασϑαι, “δηλοῖ ὃτι πλείονε χρῶνται τροφῇ χαὶ διὰ 

τοῦτο ἀδυνατοῦσι. βαρύνονται γὰρ μᾶλλον ἢ τρέφονται 

παρ αὐτῆς διὰ τὸ τὰς φυσικὰς δυνάμεις τοῦ σώματος 

"ἀσϑενεῖς εἶναι καὶ μήτε χυλοποίησιν κατὰ λόγον μήτε ἐξαιμά- 
σώσιν μήτε ϑρέψιν γίνεσθαι. ὃ ὅσοι δὲ οὐ λαμβάνειν αὐξάρκως 

δυνάμενοι τροφὴν» τὴν ἀδυναμίαν ἐχόυσι, ΠΟΥΒῊρ οὺξ ἐχουσέ.. 

χυμοὺς, 1) οὖς εἶ μὴ κενώσείιαν, ἀδύνατον αὐτοῖς τὴν ὕγιξι- 

γὴν ἰσχὺν ἀναλαβεῖν. τὰ γὰρ μὴ καϑαρὰ τῶν σωμάτων 

Ι 

ὁκόσον. ἂν. ϑρέψαις, μᾶλλον βλάψεις.. εἰ δέ τις ἀπορεῖ 
λέγων, ὅτε καὶ εἰ ὀρέγονται, πῶς οὐ τρέφονται, λέγομεν 

᾿Ἴ οὖν, ὅτι ὀρέγονται μὲν ἐκ τοῦ ἐῤῥῶσθαι. τὴν ὀρεχτικὴν 

δύναμιν; οὐ πέττουσει δὲ διὰ τὴ» ἀσθένειαν τῆς ἀλλοιω- 

᾿τιχῆς; καὶ διὰ τοῦτο οὗ ΕΟ ΣΟ 

441. “Ὅσοι μὲν οὖν ὀρεγόμενοί τε καὶ ὶ τροφὴν δὲ. 
“ψιλὴ προσφερόμενοι τὴν ἰσχὺν τὴν ὑγιεινὴν ἀδυνατοῦσιν 
ἀνακτήσασϑαι" βαρύνονται γὰρ μᾶλλον, οὐ τρέφονται 

πρὸς αὐτῆς διὰ τὴν ἀσϑένξιαν τῆς. 7επτικῆς δυνάμεως: 

ὅσοι δὲ οὐδὲ “λαμβάνειν αὐτάρχως δύνανται, ᾿οχϑηροὺς. 

ἔχουσι χυμοὺς, οὕς, εἰ μὴ κενωϑεῖξν, ἀδύνατον. αὐτοῖς ἔστι 
τὴν ὑγιεινὴν ἰσχὺν. ἀναλαβεῖν. ὦ 

9΄. Τὰ δώματα, χρὴ» ὅκου τι βούλεται. Ε θα οΣ Ἵ εὔροα 
ποιέει}. -- ᾿ : 

5; 
ς ΘΕΟΦ. ᾿Κατὰ συνέχειαν καὶ. οὗτος ὃ ἀφορισμός" ὃν 

μὲν γὰρ. τῷ. πρὸ αὐτοῦ ἔλεγεν. Ἱπποχράτης,. ἣν τροφὴν 
μὴ λαμβάνοντος τοῦτο γίνηται, κενώσξως. δεῖται; ἀλ᾽ ἵνα 

“μῆτις. ἀπροόπτως. χκαὲ ὡς ἔτυχε. τὸ πενωτικὸν παράσχῃ 
βοήϑημα καὶ ἀδικήσῃ τὸν χάμνογτα, φησὶν ̓ ἐνταῦϑα, ὅτε, 

δεῖ τὸν ἰατρὸν τὸν μέλλοντα καϑαίρειν εὔροιαν ἐπιτηδεύ-: 

εν ἐν τῷ “σώματι. 2) ἡ δὲ εὔροια τὴν. ̓ ἀκώλυτον δηλοῖ. 
διέξοδον, ἥτις. κατὰ δύο τρόπους λειεῖαι, χοατὰ 78. “λέπτυν-. 

1) ὥς -- χενωϑεῖεν Ὗ. ἃ. 9) Ὑ. ἃ τιὰ μαβεί: ὩΣ γὰξ λεπτύνοι 
“αὶ τέμνει τοὺς. “παχεῖς χαὺ γλίσχρους. ἂν τῷ. σώματι χυμοὺς χαὺὶ. τοὺς 

πόρους, δὲ ὧν οὗτοι μεταλαμβάνονται, τε χαὶ ἕλχονται, πρὸ τῶν» χῶ- 

ϑαρτιπῶν φαρμάχων ἀγαστομώδειεν, ἡ χένωσις αὐτοῖς ἀρίστη γίνεται 
χατα πάντα. : 



Ὁ. 

σιν τῆς ὕλης χαὶ τῶν χωρίων μαλακότητα. δεῖ οὖν χαὶ 

τὰ περιέχοντα χαλάσαι. καὶ ἀραιῶσαι καὲ τοὺς πόρους 

ἀγαπιετάσαι καὶ τῶν ἀγγείων τὰ στόμια “ἀνευρῦναι, καὶ 
τοὺς περιεχομένους τῷ σώματι παχεῖς καὶ ΟἼζοις ρους χυ- 
μοὶς τεμεῖν καὶ ἘΣ εἶτα δοθέντος φαρμάκου χα- 

ϑαρτικοῦ, μεταλαμβάνονταί τε καὶ ξλχοντῶς πρὸς αὐτοῦ 
χαὲ ᾿ἀρίστη γίνεται ἢ κάϑαρσις αὐτοῖς κατὰ πάντα. οὔτε 
᾿,ὰρ ᾿ὐτεύφοςς, οὔτε. ἴλιγγοι, 1) ἄσαι τε πολλαὶ καὶ κακο- 
σφυξίαι. καὶ ἐκλύσεις ἀπαντῶσιν αὐτοῖς. 

Τὰ μὴ χαϑαρὰ τῶν σωμάτων ὁκόσον ἂν ϑρέψης,. 
μᾶλλον. βλάνψϑεις. ----᾿ 

 ΘΕΟΦ. Ὅτι συνδιαφϑείρεταν ἡ ἐπιοῦσα. τροφὴ τῇ. 
προὐπαρχούσῃ χατὰ τὸ σῶμα κακοχυμίᾳ , χαϑάπερ κα- 
ϑαρὸν ὕδωρ ἐν βορβόρῳ χεόμενον, ὥστε τ 1 λυ μὲν 

αὐτῆς τὴν “ποσότητα, φυλάττεσϑαι δὲ ΤΠ» ποιότητα. κἀγ- 
᾿ φεῦϑεν ἀνόητος ὃ σχοπὸς γίνεται τοῦ τρέφειν. 

441. ᾿Ισχυρὰ ποιεῖν. τὰ σώματα χρὴ διὰ τοῦ τῶν 
χυμῶν παραλεπτυσμοῦ. καὶ τῆς τῶν πόρων ἀναπετείας Τ᾿ 
ἀποφράξεως. καὶ ἀναστομώσεως, καὶ διὰ τῆς ῥύψεως καὶ 
. , - ς τ τος λεπτύνσεως τῶν ὑγρῶν. 

ΣΤΈΕΦ. Φησὶν ὃ Γαληνὸς, ἔδει τὸν παρόντα ἄφορι- 
σμὸν τῷ μικρῷ πρόσϑεν εἰρημένῳ συντάξαι, ἐν ᾧ εἴρηκεν, 
ἣν δὲ τροφὴν μὴ λαμβάνοντος τοῦτο γίνηται, σημαίνει 
ὅτι κενώσειος τοῦτο δεῖται" ὥς τινος γὰρ λέγοντος διὰ τί 

κεγίύσεως δεῖται, αὐτὸς ἐπιφέρει, τὰ μὴ καϑαρὰ τῶν σω- 
μάτων δχόσον ἂν ϑρέψης, μᾶλλον βλάψεις, διότι κακο- 
χυμίας πεπληρωμένον, οὕτως προσίετοι τὴν τροφὴν, εἶτα 
μετὰ τοῦτον τὸν ἀφορισμὸν ἔδει συνάψαι τὸν μεταξὺ 
ὄντων δύο τεταγμένον. ἐρωτώμενος γὰρ πάλιν ὃ ἽἽππο- 
κράτης πῶς δεῖ τῇ καϑαρσειχρή͵ σασθαι ἐπήγαγεν, τὰ σώ- 

ματὰ χοὴ ὅκου τις βούλεται χαϑαίρειν, εὔροα. ποιέξιν.. 

ια΄. Ῥᾷον πληροῦσϑαι ποτοῦ ἢ σιτίων. --- 

ΘΕΟΦ. Πᾶσα γὰρ σιτηρὰ τροφὴ, ὥς παχυτέρα, δυ- 

1) νογεϊρίηθ νοὶ] ᾿πηδιλπιδί!οη}6 ψῈ] Θχοϊυίίομο Ο. 
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σαλλοίωτός ἔστι καὶ δυσανάδοτος, ἦ δὲ ὑγρὰ ὡς εὐαλλοί-.- 
τος ἑτοίμως ἀναδίδοται, πλὴν ποτὸν ἀκουστέον οὐ πᾶν 

: ὑγρὸν διὰ στόματος λαμβανόμενον, ἀλλ᾽ οἶνον ̓ ὡς χἂᾶν 

τῷ. περὶ τροφῆς, εἴρηται; 1) 1ὑγοᾶςϊ τροφῆς ὄχημα. οἶνος. 
οὐδὲν γὰρ “τούτου ἐν τροφαῖς μᾶλλον᾽ ̓ ξὐανάδοτον καὶ συ- 
γα γαγειν χαὶ. “δῶσαν δύναμιν διασκεδασϑεῖσαν δυνάμενον. 
οὐ μόνον δὲ εὐαῤάδοτός, ἀλλὰ χαΐ εὐπρόσϑετός᾽ ἐστι χαὲ 

διὰ τοῦτο “τροφιμώτατος,, καὶ μάλιστα εἶ ξανϑὸς χαὲ 
Ὧ). κιῤῥὸς δ᾽ "οἶνος. οὗτος γὰῤ χατὰ, πῦντα ἄριστος. ̓ Ιστέον. 

δὲ ὃτε διὰ τὸ. προειρηχέναν᾽ “αὐτὸν. περὶ ἀνακομιζομένων, 

διὰ τοῦτο μέ ἐμνήται τῶν δύο δ ὑφ᾽ ὧν πὲ ἐφύκασιν 
ἀνατφέφεσϑαι.. : : 

τ 7.41. οἸΤοτοῦ δηλονότι. τοῦ φύσιν. ἔχοντος. τρέφειν; 

οἷον οἴνου. ἐρυϑροῦ. καὲ παχέος. Ὃ᾽ γὰρ ἀεπεῦς χαὶ λευ- 

κὸς οἶνος. χαὶ. οἷον: ὑδατώδης δύρησιν μὲν γγνεῖ, τρέφει 

ὃ΄. ἥκιστα: ὅσοι. 'δὲ παχεῖς καὶ τὴν. χρόαν ξρυθδοῖ, ὗς 

-μώτατοι πάντων οἴνων εἰσίν. ἀλέσιο τιν α 2 

“β΄. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα ὃ ἕν » τῇσὶ ούδοισι μετὰ ΠΣ 
οϑπσθτρυφύδεαι: -- ᾿ “ 

ΘΕ οΦ: τ᾿Ἐγχαταλιμπανόμενα χόνληκος τὰ λοίνψανα 
Τῶν μοχϑηρῶν. χυμῶν, ἅπερ ἀνάγκη σηπόμενα τῷ χρόνῳ 

οἰπυρετοὺς.. ἐξατέτεινς. ̓ συνέξευκξαι, δὲ ὅ. παρὼν ἀφορισμὸς 
ἐχείνῳ τῷ λέ) ἼΠῚ εἰ, ἣν δὲ τροφὴν μὴ λαμβάνοντος Τοῦτο 

γίγνηται; “σημαίνει, ὅτι πενώσεώς δεῖται. καὶ τὴν͵ αἰτίαν 
παραδίδωσι, τῆς. χενώσεως λέγων,. τὰ γὰρ ἐγχαταλιμπανό- 

: μελᾶι 3) μετα πρίσιν 4) ὑποστροφὰς ποιέ διν. δίωθεν.. 

441. ̓ Ἐγκαταλιμπανόμενα κέκληκε, τὰ λείψανα τ τῶν 
μοχϑηρῶν. χυμῶν, ἅπερ ἀνάγκη. ΕἸ γελμεια: τῷ χρόνῳ. σῦς 
ρετοὺς ἐξάπτειν. 

ἐγ΄: “Οχύσοισι᾽ χρίσις γίνεται; τουτέοισι. ἥ ἢ νὺξ δύσφορου, 

1) Θαν. . Ρ. Ο-...9} δὐπάγαμι, Ο. ὀῤῥὸν ίαρῆ. 3) Ε' Βιορβαπος. 
Σρέσιν] Θαϊα  οτἰβὶ ἐβοία, λογθὰβ τϑοαγγ 1 Αἱ ἡ σρίσις ἐστὲν. ὁμώγυ- 
μος" ἔστι γὰρ χαὶ τελεία χαὶ ἀτελής. Ὄπ ἃς ὁδὶ ἱπιρογίδοία βουτ᾿ 
τὴ0. 4) ὑποστροφρώδεα, Υ. Ὁ, --. : 

τε 
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ς 

εὐ ᾧ πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ" ἢ δὲ Ὅς εὖφο οἰολ ρὴ 

: Ὡς ἐπὲ τὸ πουλύ. -- ὙΞῚ ἐν ἢ : 
γ1 

ν᾽ 

ΘΕΟΦ. Περὶ μελλούσης χρίσεως, διαλέγεται. κρίσις, 
δέ ἐστεν 1) ἀγὼν φύσεως χαὲ νοσήματος χαὶ ἀϑρύα ἐν γόσῳ 

μεταβολή. ταύτης. Ζῆρ, κρίσεωρ. ἧ: προηγουμένη γνὺξ. δύ- ͵ 
'σφορός. γίνεται" καὶ ὐλόχως" ὥσπερ, γὰρ. ἀϑλητὴς ἷ ἢ στρα- 

φηγὸς ὅσον οὕπω. τοῦ ἀγῶνος ἐπικειμένου ταράττεται καὶ 
προευτρετείζεται,. πῶς μὲν. ὀφείλει τοῖς πολεμίοις. ἐπελ- 

ϑεῖν, πῶς. δὲ αὐτοὺς ἐκκλῖναι, οὕτω καὶ ἡ φύσις Ζήρ0- 
ταράττεται εὐτρεπίξουσα, τὰς ξαυζῆς. δυνάμεις, πρὸς τὸ 
ἀποδιῶξαι καὶ ἀλλοιῶσαι τὴν νοσοποιὸν ὕλην. κἀγτεῦϑεν 

δυσφορία γίνεται, πλὴν ἐ ἐν νυχτὲ διὰ τὸ ἐναργῶς τὸ 'τήνι- 
καῦτα φαίνεσθαι τὴν: δυσφορίαν,,  δίακοπτομένων τῶν 
ὕπνων ὑπὸ τῆς. ταραχῆς: ἢ. μέντον. ξπεοῦσα:. εὐφορωτέθα 
ὗς. ἔπὲ τὸ πολὺ διὰ “τὸ τῶν κρίσεων. τὰς πλείους «Εἰς 

, ἀγαϑὸν τελευτῷνν. μ μηρεὅτε ΤΑΝ ἀρ στο ἕω: τ 

2) ἀποχῇ τῶν περιττῶν. το του ἐΟτοφῦνι 

οὐ ΑΒ, Ἢ. μὲν. κρίσις ὀξύῤῥοπός ἔστι». ὃν. νύσῳ ας 

ὙΠ πρὸς ὑγείαν ἢ ϑάνατον. γίνεται. δὲ τῆς. φύσδως 

διαωρινούσης ἀπὸ τῶν χρηστῶν τὰ μοχϑηρὰ καὶ παρα- 
σχευαζούσης. πρὸς τὴν ἐαχρισιν εἰκότως οὖν ἔπὲ τῇ τοι- 
αὐτῃ ταραχῇ δυσφοροῦδιν οἵ κάμνοντες. γίνεται δὲ κατὰ 
τὰς νύχτας ἢ ὀρσ ον β᾽. 1 Ραφθρρϑ; διότι ἔϑος ἡμῖν χατὰ 

Ὧ Έ Βιορμᾶπο: οὕτως Ἴ: χαὶ ἐπὶ τῶν ΠΩ ἀγωνιζομένων. ἰσὴ 

ϑεάσασϑαι, εἴσε γὰρ παλαίστρα, εἴτε δρόμος εἴτε ὅλ2ο τὶ τῶν γυμνγας- 
σίων ὁ ἜΑΣΙ Σ εἴη. ἄϑλος, ἐν φροντέδε χαδ᾽ ἀγρυπνίᾳ τούς τὲ 

ἀγωνοθέτας͵ σαὶ "τοὺς εἷς τὸν ἀγῶνα παρασχευαζομέγνους τὸ πᾶν τῆς 

προηγουμένης" γυχτὸς ὄψει διατελοῦνταος: πληρωϑέντος δὲ τοῦ ἀγῶνος ᾿ 

ἠρεμία. τοὺς ἀγωνισαμένους διαδέχεται, σαὶ “μάλιστα τοὺς τὸ; τῆς γὲέξ 

χης χρότος διαδεξαμένους. ---- --- Αἀρτορίπαυδηίθυθ. οΥ 1615 ὐὐρᾶτ 
1ἰοπίραβ, ὁ ὁ μὲν ἰδιώτης δεδιὼς τὸν κίνδυνον, ταράττεται χαὶ ὑπαγάτ, 

χωρεῖ. ὁ δὲ Ἱππο;ράτειός ἰατρὸς εὐφραΐνετον, ταῦτα ὁρῶν. --ἰ Οὖν 
ποείϊς. βοἹ ἰδ ἀγβρβοσίαμῃ 6556. αἰ χιεξ --- -- ἸΤηίογάϊα ἢί ἡ λέἔπτυγ- 

σις τῶν χυμῶν διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀλέαν. 3) ὃν τῇ ,“γυχτὸὴ τῷ 

ἀδιαφορήτῳ τῆς ὕλης (οπιπῖα ἰπίγογβτη γ Υραπ.) μᾶλλον ἡ φύσις 

βαρύνεται χαὶ τὸ γόσημά βοηϑεῖται, 2) Νοκ δοχιῃο αἰοαία 6βί», υδ 
ἀγβρμοσῖα προίαΓΗ8 ἸΔΊΟΥ δνδάδί, δυσχερῶς χοὺ ἐπισφαλῶς φέρο- 
μεξν, ἐγούπρουντες τῆς ζυχτός. " 9) ἐποχῇ Υ, Ρ. 
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ταύτας κοιμᾶσϑαι. διακοπτομένων οὖν τῶν ὕπνων ἐναρ- 
γὴς ἧ δυσφορία, ἡ δ᾽ ἐπιοῦσα νὺξ ὡς ἐπὶ πολὺ εὐφορω- 
τέρα διὰ τὸ τῶν χρίσεων Τὰς πλείστας εἰς ἀγαϑὸν τελευ-- 

᾿ τᾷν. ἴσμεν 7ὰρ, ὡς οἱ σωζόμενοι πλείους ἐ ὃν τοῖς ἡοσοῦσε 

τῶν ἀποϑνησκόντων,. εἰ μὴ λοιμώδης εἴη κατάστασις. 

εδ΄. Ἐν τῇσι τῆς κοιλίης δύσεσι, αἵ μεταβολαὶ τῶν διαχω- 
ρημάτων ὠφελέουσιν, ἢν. μὴ ἐς πονηρὰ μεταβάλλῃ. -- 

ΘΕΟΦ. ἘἜἘνταῦϑα παραδίδωσι διάγνωσιν, ἵνα βεβαι-. 
ὄτερον μάϑῃς, εἰ τελεία ἣ κρίσις ἐστὶν ἢ. οὔ. καί φησιν, 
ὅτι σκόπει τῆς κατὰ γαστρὸς ἐκπρίσεως τὰ διαχωρήματα, 
ὁποίαν. μεταβολὴν ἴσχουσιν, ἄρα πάλαι ξανϑὰ ἢ πελιδνὰ 

͵ φερόμενα γῦν ἤρξαντο, ἐπὲ τὸ κάλλιον. μεταβάλλειν ἢ ἢ οὔ; 
χαὶ εὖ μὲν ἐπὶ τὸ 1), βιάλλιον εὕρῃς τὴν μεταβολὴν, γί- 

νῶσχ8 ὅτι οὐδὲν 2) φαῦλον ἔνεστιν ἂν τῷ σώματι, κῶν 

εὐφορία τάχα τὸ τηνικαῦτα μὴ ἐπακολουϑήσῃ. εἶ μέντοι 
ἐπιμένουσι τὰ αὐτὰ, ἢ καὶ εἰς χείρονα. μεταβάλλουσι, 
τότε κακὸν, κἂν τάχα μὴ δυσφορία ἦἧ. ἰστέον δὲ ὅτι οὗτος : 
ὃ λόγος καὶ καϑολικὸς δύναται εἶηαι" οὐ γὰρ μόνον. ἐπὲ 

δύσεως ἁρμόζει γαστρὸς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἡ πάσης ὃ) χενώσξως.᾽ 

4.513. Ἃ᾽ μεταβολαὶ τῶν διαχωρημάτων ὠφελοῦσιν, 
᾿ἐπεὶ πολλὰς ἰδέας ἐχυενοῦσι χυμῶν καὶ διὰ τοῦτο ἄκρε- 

βέστερον ἐκκαϑαίΐρουφε. τὸ σώμα" εἰ μἰῆι συντήξεως ἢ ἢ ση- 

τ: ἔχοιεν γνώρισμα ἢ λιπαθε ᾿ “4 καχόσημά ᾿εἶσων, 

,»Ὄχου φάρυγξ, »οσξει, ῆ φύματα, ἐν τῷ σώματι ἐκφύε- 
᾿ . ταῖ, σχέπτεσϑαι τὰς ἐχκρίσιας" ἣν γὰρ χολώδεες ἕωσι,᾿ 
τὸ σῶμα ξυννοσέει" ἣν δὲ δ) ὅμοιαι τοῖσι ὑγιαίνουσι, 

᾿ ἀσφαλὲς τὸ σῶμα τρέφειν. --- 

ΟΘΈΕΈΟΦ. Ἡ 6) κρίσις διττή. ἢ γὰρ δὲ ὀκκρίσεως γίνεται 

ἢ διὰ ἀποστάσεως. καὶ περὶ μὲν τῆς κατ ἔκκρισιν γινομένης. 

ὙΠ ἀρεῖττον γ. Ὁ. 9) χαῦνον Υ. Ὁ. 31 ἘῚ Βίορμδηο: ἣν μὴ εἷς 
πονηρὰ εἰς.] τουτέστιν ἐὰν μὴ ἀπεψίᾳ ἥ μεταβολὴ γένηται, ἀλλὰ βίᾳ ᾿ 
συμπτώματος προπηλαπίζοντος 1 αὐτὴν “ζαὶὺ ἐρεϑέζοντος -- --ι μὴ μόνον 

τὰ ἄπέπτα τυχὸν τὰ παχύτερα ἢ λεπτότερα, ἀλλὰ χαὶ τὰ μοχϑηρὰ 

δ. ς. ςοἴογο, ᾿δυβίαβὶ (ἀδρομερῆ, λεῖα).. 4) Ἐοτί. “άχοσμα. δ) οἷαε 

Ὁ. ταῖς τῶν ὑγιαινόντων. Ἅ.. ἃ. 6) Ἐ ϑιίερίαπο: 51: “οχοχοιπιθπία 
τοῖο ἘΠ, ; 20 
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ηφίσξως. διαλέγεται φάσκων, ὅχου φάρυγξ ϑῬοσέει ἢ φύ-. 

ματᾷ ἐν τῷ σώματι ἐκφύξταιν, σκέπτεσθαι. τὰς ἐκκρίσιας,, 
καὲ τὰς ἐχπρίσιοας λέγει͵ σχέπτεσϑαι, διότι ἐχ τούτων. 

τς δύνασαι γνῶναι; εἴτε κατὰ μετάδοσιν ἠνέχϑη ἢ ὕλη, 

εἶτε. πασὰ ζιετάστασιν.. “δἰ γὰρ ἀποστάσεως. γενομένης. φέ-, 

᾿θεῖαῦ τὰ διαχωρήματα χολώδη,. πρόδηλον ὅτι κατὰ μετά- 

δοσιν ἤνέχϑη ἢ ὕλη, 2) χαὶ δὺκ ἀπηλλάγη τὸ “σῶμα ἤτοι" 
χὰ κύρια “μόρια τῆς καχυχυμίας,.. ἄλλ. ἔτε ἀῤῥωστοῦσι. 

διὸ καὶ οὐκ ἀσφαλῷς: ρέφειν τότε δεῖ. εἰ μέντοι τὰ δια-. 

χωρήματα ὅμοια. ἠνέχθη τῶν. κατὰ φύσιν, τότε πρόδηλον. 

δον πᾶσα ἢ ὕλη "κατὰ μετάστασιν ἠνέχϑη, απὸ τῶν χυ- 

φίων ἐπὲ τὰ; ἀκυρότερα “μόρια, χαὶ ἀσφαλῶς. τὸ. τηνικαῦτα. 

δεῖ: Ἐν τῦ; σῶμα: 

ὙΠῸ "Τῆς φύσεις ἐχχαϑᾶραι τὸ σῶμα δρμησάσης, 
μὴ ̓δυνηϑείσης. δὲ λεπτῦναι. εἰς ἱδρῶτας τὰ περιττὰ » δια 
φὸ πάχος. αὐτῶν. γίνεται φύματα, χαὶ ἢ φάρυγξ ὑὕποδε- 
χομένη τοὺς ὃς τῆς κεφαλῆς καταῤῥέξοηντας χυμοὺς ἔνο-" 
χλείται" -τὰ φύματα, δὲ γίνονται χολώδη, ἐπειδὴ ̓ πέφυνες, 
γίνεσθαι φαῦτα, “ϑερμανϑέντος. ἘΠ ΞῈΣ ὑπὸ τοῦ πιχρὸς-. 

χόλου χυμοῦ. : : 

ε΄, “Ὁκοὺ λιμῶς,ς οὗ; δεῖ πονὲ ΣῈ -- ὑξι» το: τ; 

ΘΈΟΦ. ᾿Ὡρμόδιος: οὗτος ὃ ἐφορισμὸς ἐπὶ ὁγιαινόν-:, 

φῶν!ς οὐ δὲ. »3) ( γὰρ γυμνάζείν καὶ. κινεῖν. τοὺς λεμώτς. 

τονζας διὰ τὸ μὴ; ἐπιτείνεσθαι, τῷ “λόγῳ τῶν γυμνασίων 

τὴν ξηρότητα ἢ διὰ τὸ. μὴ “αταβληϑῆναι. ειἄλλ θν τὰς ̓δὺ! 

γάμεις ἐπεὶ τῇ “τοιαύτῃ κίνησει. εἰ “δὲ τὶς εἴποι, ̓ δοι ̓ χαὶ 
Γ χρείαν ἔχει Ὃ Ἱπποκράτης. τῶν ὑγιαινόγεων μεμνῆς 

᾿σϑαι, λέγομεν ὅτι οὐ μόνον τὴν γόσον ἀνελεῖν τεραγμὰ- 
τεύεται, ἀλλὰ καὶ τὴν οὖσαν ὑγείαν φυλάξαι. Ἅ): προτίϑε-. 

φαῖὶ. ̓ ξ στέον δὲ: ὅτε ὁ. 5) Δεμὸξς διστός". «λιμὸς. ἤ -ἐνδεῖα. φοῦ. 

ΒΒ 1 Ῥοηδ, πασᾶ ΡαγΡοΘ: πᾶσα ῬΑΤ 8118 τϑοῖ πος Βρᾷ - 

δὶ πηῖνουεθ δ, ..- εἶτα ᾿εἰσέλϑὼν πρὸς τὸν αὐτὸν “ιαί τίς ὠγελαῖος 1α- 
πρὸς εὐθέως. ἐχώρηδεν ἐπὶ τὴν Ὑαθομῃρνν. ΠΣ ἀπρούπτως ἜΕΡΦΡΊΣΣ 

, σελέον΄ ΑΕ ΡᾺ ̓ ΖΘ 59 
τῆι ᾿ 

1). δυνήση Υ. Ἤ, 31 Εν Ζαὶ --- ὁ ρος: ̓ὁπῖ. Ὕ, Ἔ τς ΟἿ» χ. “δι, 
4)" σἰρϑτεένεται Ὁ. 18...6...58} ἘΞ Θρμαπο:, Ῥμώχυμον. γάρ ἐστι τὸ, τοῦ;, 
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207 , 
᾿φίτου, οὔ Ἱπποκράτης ἐν ἐπιδημέσια “μέμνηται λέγων, ἐν 
Ζἴνῳ ἐν μιμῷ ὀσπριοφαγέοντες σκελέων ἃ ἀκρβατέες ἐγένοντο, 

- ἧ στέρησις οὖν τοῦ χρησίμου τουτέστι τοῦ σίτου “λιμὸς 
λέγεται. προσαγορεύεται, δὲ λιμὸς. καὶ ἢ ἀσιτία, ἧς. 7 
ἐνταϊ 9α μέμνηται. “Ἰστέον. δὲ ὅτι καὶ ἐπὶ νοσούντων. οὖ- 
τος ὃ ἀφορισμὸς δύναται τ ᾿ 

“441. “Ὅπου ἔνδεια σιτίων χατὰ πρθαίρεσιν Ἶ κατὰ 
πρυπταημ οὐ δεῖ κοπιᾷ», ᾿ 

᾿ ΡΟ ἂν , τροφὴ πλείων παρὰ φύσιν ἐσέλθῃ, γοῦσον 
ποιξει" δηλοῖ δὲ ἢ ἴησις. -- 

ϑποφ. Ἡ 1). τροφὴ τριττή" πϑοιὴ τὸ τ ἤγουν 
τὰ σιτία" τροφὴ τὸ οἷον, οἷον. ὃ χυλὸς ὃ ἐν τῇ γαθτρῖ" 

, τροφὴ τὸ τρξζφρον, ὅπερ καὶ κυρίως τροφὴ ὀνομάζεται, 
καϑ' ἣν προστεθὲν" τῷ νεύρῳ γίνεται. γεῦρον χαὶ ἐν μυὲ 
μῦς καὶ ἐν φλεινὲ φλέψ. ἐνταῦϑα οὖν ὃ .ὅ,.ξ ἁρμόδιος 

ἐπὶ πάσης τροφῆς. φησὶ γὰρ ὅπου ἂν τροφὴ κατὰ ποιό: 

λιμοῦ ὃ ὕγνομία, λιμός, γάρ στα χοῦν ἡ λεῖψις τοῦ σιτίου. χαρὸς λέν ἐπῶν χαὶ 
: ἢ ἀσιτία, χαὶ αὕτη διττῶς, ἢ κατὰ. προαίρεσιν ὡς ὅταν. τις. διά τινα 

᾿ϑρησχείαν νηστεύων ἐπέχηταὶ τῶν βρωμάτων, ἢ ἀπροαιρέτως. καὶ οὔ- 
τῶς διττὸν, ἢ γὰρ. χατὼ. πρόσταξιν ἄρχοντος, ἐν εἰρ“τῇ ἀποχλ ἐιοϑῆλφι, 

“τὸν ἄνϑρωπον χαὶ μένειν ἄσιτον, ἢ χατὼ ̓ Ἰατριπὴν ΠΠΟ. Ἐπ ὡς δία 
2 200.» ὑπόκειταί σῶμα,. ἐξ 

1 Ε Θιδρμᾶπο: ΟἸΙδτέον ὅτε τὸ τῆς τροφῆς ὄνομα ὁμώνυμόν ἐστι... 
ἀνοατὰ πολλῶν γὰρ φέρεται σημαιγομένων, ὡς αὐτὸς ὁ “Μιποκρύτης 

σιν. χαὶ ἐξομοίωσιν, ---΄.--- μέλλον, δυπὶ 

ἐἐν τῷ περὶ τροφῆς ἐδηήλωσξ, τροφῆς εἰπὼν» τὸ; τρέφον, τροι μὴ καὶ τὸ 
“οἷον καὶ τὸ μέλλον, -ὁτ -- οἷον τροφή ἔστι. τὸ μέλλον ἀνάδίϑοσθον 
ἐξ ἥπατος’ οἷον τροφὴ δὲ λέγεται, ἐπειδὴ πολλῶώσις φλεβοτομίας 

γενομένης, κενοῦται, μήπω διασπαρὲν, ὥστε γενέσθαι ζΖαὶ πρόσφυ- 

τὰ αἰτία, χρόνῳ γάρ 
τιν μέλλει ταῦτα χυλόποιεῖσθϑαι, -- Θδησυΐθ πίτα 5. τηογθὰμῃ {4--᾿ 

εἰς, δὲ. νἱοίμβ, Ἰαυτογ. οἱ. ἰδαί8. ππΓ ἶο ἔδοῖς ἐμφράξεις σαὶ: ἘΠ ΡῈ} 

μονὰς χαὶ ἐρυσιπέλατά τε χαὶ ἕρπητας οίς, πλείων] --- -᾿ ἢ πρὸς 

τὴν εὐρυχωρίαν τῶν ἀγγείων -- ν.΄ς. εἰ τὰ σιτία --- τὸ σῆς γαστρὸς 
ὑπερβάλλει αύτος, ἥτις ταῦτα λαμβάνουσα ἀχϑοφορεῖν ἀναγκάξε- ᾿ 

ται -- ἢ πρὸς τὴν: δύναμιν τοῦ λαμβάνοντος.. »- Ξξαρὰ φύσι») τὸ πατε 

-ποξότητα ἄμετρον. --- --- ἔχ τῆς Ἰάσεως δῆλον. Νϑην Ὁ πἰτοίθτα. σοπι- 

Ἐἀθ 5. ΠΙΟΤῸ δἰβείίαγ, σοηνδ!θ5ο}! οἱ ᾳπδη! 818. εἰ οσταπη ρμϊπαία.,- 

20» 
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τῆτα ἀσύμμετρος χαὶ κατὰ ποσότητα. ᾿ σιλείων ν εἰσέλο, 

τοῦτο νοῦσον ποιεῖ" οὐδὲν γὰρ οὕτως ὥς ἀμετρία τὴν φύ- 

σιν λυμαίνεται. “αὶ τοῦτο δῆλον ἐ Ἐ) τῆς ἰάσεως" καϑόλου 

γὰρ ἐπὶ τῆς κατὰ ποιότητα καὶ χατὰ ποσότητα παρότο 

πῆς ἡ διὰ τῶν ἐναντίων 2) προσαγωγῆς ἐπὶ τὸ χατὰ. 

φύσιν ἐπανάκλησις βεβαιοτέραν καὶ ἀσφαλῇ τ» τῶν 

βλαπτόντων αἰτίων. ἀποφαίνει σημείωσιν. : 

2441. Πλεΐονα τροφήν φησι τὴν χατὰ ποσότητα 
καὲ ποιότητα. παρὰ φύσιν δὲ ἀντὲ τοῦ ὑπερβαλλόντως. 
τὴν γὰρ ὀλίγον ὑπερβάλλουσαν. οὐ βλάπτειν ἀνάγκη. δη- 
λοὶ δὲ καὶ ἡ ἴασις. κρεῖττον γὰρ προστιϑεμένου τοῦ καὶὲ 
συνδέσμου γράφεσθαι, ὡς οὐ μόνης τῆς ἰάσεως τοῦτο. 
παριστώσης; ἀλλὰ καὶ τῆς τοῦ πράγματος φύσεως. ὃν 
ἁπάσαις γὰρ τέχναις τοῖς καλῶς ἐπινοουμένοις καὶ ἤ. ἀπὸ 
τῆς ἐκβάσεως μαρτυρία προσέρχεται. ἔστι δ᾽ ἐνταῦϑα ἦ 
ἐπὲ ταῖς ““ενώσεσι τῶν λυπούντων χυμῶν ἴασις. σημείω- 
σαι δὲ ὅτι χένωσίς ἔστιν, ὅταν ὁμοτίμως πάντες οἵ χυ- 
μοὶ κενῶνται. γίνεται δὲ τοῦτο διὰ φλεβοτομίας πρώτως" 
ἐγγὺς δὲ ταύτης ἡ διὰ γυμνασίων καὶ τρέίψεων καὶ λου- 
τρῶν, καὶ προσέτε κατὰ συμβεβηκὸς ἢ διὰ τῆς ἀσιτίας" 
κάϑαρσις δὲ, ὅταν χενῶνται οἵ μοχϑηροὲ κατὰ ποιότητα. 

τη. Τῶν τρεφομένων ἀϑοόως καὶ ταχέως, ταχεῖαι καὶ αἵ 
διαχωρήσιες γίνονται. --- 

ΘΕΟΦ. Ἐπειδὴ ἀνωτέρω ἔλεγε ὄζον πληροῦσϑαι 
ποτοῦ ἢ σιτίων, ὥς τινος ἀποροῦντος καὶ ποῖά εἰσι 
ἰὗᾷον πληροῦντα, ποῖα οὐ ὅξον, νῦν ἐπιφέρει λέγων, ὅτι 
φὰ 35) ταχέως πληροῦντα ταχέως καὶ διαχωροῦνται, τὰ 

1) πλεΐων --- ποσότητα ὁτι. Ψ, Ὁ, Ο. 9) παραγωγῆς Υ. Ὁ, δ. 
) ἘΞ Θιορῆδηο: ΤΥΘἕβ πέψεις, δἰ ἐγ65. φοοίζοπαμι βϑογθίίομαβ, [ἢ 

νϑηίγιευϊο (σύπρον), ἐν ἥπατι ξξαιμάτωσις (οὔρο»), ἴῃ φόγροτῖθ ἴοίο 
(50.401). --- χαὶ τὸ μὲν ταχξως τέδσειχε ἐπὶ τοῦ τῆς πέψεως 201» 
φοῦ, τὸ δὲ ἀϑρόως ἐπὶ τοῦ τῆς ̓προσϑέσεως. ἘΞΕΣ Κ τον ἐπειγόμενον γὰρ 

᾿ πάχος δηλοῖ τὸ ἀϑρύως, ὡς εἶναι τὸ λεγόμενον τοιοῦτον, τῶν ταχέως 
Ζσεστομένων» “αὴὲ ἀϑρόως προστιϑεμένων, ταχεῖαν εἰς. --- --- Προσδιο- 

οισμοῖ. 1) --- τὸ ταχίστην ἐπάγον τὴν διαχώρησιν, οὐκ ἤδη καὶ ϑρἔ- 
τς Ψις ταχεῖα ἐγένετο γ. ο, χράμβαι χαὶ τεῦτλα καὶ φακὸς εἰς, ὀυπτι- 
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δὲ βραδέως, βραδέως" οἷον δεῖ ζητεῖν, εἰ μετὰ μίαν ὥραν 
τοῦ δοϑῆναν τὴν τροφὴν 1) ἐξεχρίϑη τὰ περιττὰ ἢ μετὰ 

“Ξ πλείονας, καὶ εἰ μετὰ μίαν, δεῖ εἰδέναι, ὅτι εὐαλλοίωτός 

ἔστιν. ἦ τροφὴ, εἰ δὲ μετὰ πλείονας, δυσαλλοίωτος. 
ἀϑρόως μιν οὖν τρέφει καὶ ταχέως. ἢ ὑγρὰ τρο- 
φὴ: οἷον οἶνος, ᾿ τὰ σιτηρὰ δὲ πάντα βραδέως. πα- 
φασχεϑεὶς γὰρ ὃ οἶνος, καὶ εἴ τι τοιοῦτον, ἀϑρόως τρό- 
φει τουτέστιν. ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ καὶ ταχέως τουτέστι μετὶ 
ὀλίγον χρόνον τῆς προσφορᾶς ἀλλ οιούμενος. ὅσα οὖν 
ἀϑρόως καὶ ταχέως: τρέφει, ταχέως καὶ διαχωροῦνται, ὅσα 
δὲ βραδέως, τοὐναντίον. ἢ γὰρ γαστὴρ ἀπολαύει τῶν σι- 
τίων, 8) πρῶτον τὸν οἰκειότατον ἐξ αὐτῶν ἕλκουσα χυμὸν, 
εἶτα ἐπειδὰν τοῦδε κορεσϑῇ, τὸ τηνικαῦτα. πρὸς τὴν δια- 
χώρησιν: δρομᾷ. 

ΠΗ. Τὰ τρέφοντα δηλονότι ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τα- 
᾿ χεῖαν: ἔχουσι καὶ τὴν διαχώρησιν, τὰ δὲ βραδέως χαὲ βρα- 
δεῖαν τὴν. διαχώρησιν ἔχουσιν, ὡς βόειον κρέας, κοχλίαι,. 

-καρίδες, κάραβοι καὶ ὅσα σπληρόσαρχα. 

ι9΄. Τῶν ὃξέων. νουσημάτων. οὐ πάμπαν ἀσφαλέες αἵ 
4) Τορδιαγορεύσιες, οὔτε τῆς ὉΞΠ οὔτε τοῦ ὅ) ϑα- 
γάτου. 

ΟΘΕΟΦ. "Οξέα νοσήματα. καλεῖ, ὅσα. καὶ ὀλίγον χρό- 
»Ὸν κρατεῖ καὶ ζέουσαν καὶ διακαῆ ϑερμασίαν καὶ χαλεπὰ 
συμπτώματα. ἔχουσι καὶ ἁπλῶς τὰ ἐκ χολῆς γινόμενα. 
ἀλλὰ ταῦτα Ἂ ὁμοτίμως ἕν ἅπασι τοῖς τοῦ ζώου μορίοις 
γίνονταν, ὡς οἵ καῦσοι, ἢ. ἐν τόπῳ τινὲ πεπονϑότι, ὥς: 

χήν τινα χαὶ ὑπαγωγὸν" “ἔχοντα ᾿δύναμιν -- -- ταχεῖαν μὲν ἐπάγεε 
τὴν ἔχχρισιν, οὐ“. ἤδη δὲ χαΐ: ταχεῖαν τὴν. πέψιν: ἐποιήσατο. 32) -- 
ὅστις λαμβάνεται; πρὸς. τῆς “αρυπείαξς, ἤτοι ἀρτύσεως (ἀρτήσεως Οοἄ.) 

τῶν ὄψων ν, ς. γάρον, ἅλας, ταριχηρὰ, λάχανα ἐχζεστὰ, ὠὰ τρομητὰ 

σὺν ἐλαιογάρῳ, ταρϑηΐα Βα άποῖ,, Ράγαμ, ψΕΥΟ ΠΟΙ. --- 3) ἀπὸ τοῦ 

τρόποῦ τῆς ἑψήσεως.. - ζωμευϑεῖσα ὄρνις οἰϊϊι5. σοποοφαΐιιτ ἢ 

ὀπτή."4) ἀπὸ κράσεως τῶν τΟ ΘΟΜΕΡΕ σωμάτων ᾿. 6. Ὦϊο οἴτο; 1116: 
ἑατθ φοποοαα 1. 

1) ἐχκρένεται Ψν. Ὁ, 2) τὰ --- οἶνος οτῃ, Ψ. ὃ.6. 3) πρώτως ν. 

8. 4) προαγορ. Ὁ). 6) γόσου Ὗ. ς, 
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περιπινουμονία χαὶ συνάγχη. ἐπτὶ τούτων οὖν τῶν ὀξέων 
Ἰοσημάτων οὐ 1) πάμπαν τουτέστιν οὐ παντελῶς ἀ ἀσφα- 
λεῖς αἱ προῤῥήσεις οὔτε ὑγείας οὔτε ϑανάτου διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς 
ὀξύῤδοπον μεταβολὴν, ἥτις 2) ἕπεται τῇ φύσει τῶν ὃρ- 

γαζομένων αὐτὰ χυμῶν καὶ διὰ τὸ μεταῤῥεῖν ἐνίοτε τὸν λὺ-, 
ποῦντα χυμὸν ἐξ ἑτέρου εἰς ἕτερα τουτέστιν ἀπὸ χυρίων. 
μορίων εἰς ἄκυρα, καὶ ἀπὸ ἀκύρω» εἰς κύρια. 

4.11. "Ολιγάκις - σφάλλεσθαι τὸν ἄριστον Ἰατρόν 
φησι διά τε τὴν ὀξύῤῥοπον τῶν ἐν αὐτοῖς χυμῶν μὲέτα- 
βολὴν καὶ διὰ τὸ μεταῤῥεῖν ἐνίοτε. τὸν λυποῦντα χυμῶν. 
ἐξ ἑτέρων ᾿εἰς ἕτερα. 

χ΄. Ὃχόσοισε νέοισιν ξοῦσι αἵ χοιλίαι ὑγραί εἶσι, τουτέ- 
Θισιν ἀπογηράσκουσι ξηραίνονται. ὁχόσοισι δὲ νέοισιν. 
“ἐοῦοε ξηραΐ εἰσι, τουτέοισιν ᾿ὀπργηράὀκούσιη: ὑγραί- 

γόγέαε. --- ἐς τῶ 

ΣΤΕΦ. Νῦν περὶ ἡλικιῶν βούλεται διαλεχϑῆναι χαὶ 
φούτσων διαφορὰς ἡμῖν. παραδοῦναι, οὐκ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 

᾿ ϑεωρουμένας, ξνὲ τυχὸν ἢ δυσὶν ἢ τρισὶν, ἀλλ ἐν τριᾶ-. 

χοντὰ ἔτεσι. λέγει γὰρ οὕτως" ὅσοι. νάοὶ ὄντες τὰς κοι-. 

λίας Ῥγρὰς ἔχουσιν, οὗτοι ἔν γήρᾳ ἐρχόμενοι, ξη ρὰς: αὖ- 

τὰς ἔχουσι καὶ τοὔμπαλιν. . κοιλίαν. δὲ τὴν σιτοδόχον λέ- 
γέι γαστέρα. προσχείσϑω δὲ τὸ ἐπὶ πολὺ, εἰ μὴ “μέλλοι. 
ψευδὴς εἶναν ὁ λόγος. δεῖ δὲ καὶ τοῦτο εἰδέναι, ὅτι ἀέν- 
γαός ἔστι Τοῦ ἡμετέρου σώματος ἢ ̓διαφόρησις, καὶ πρῶ: 
τον μὲν ἢ ἐπιφάνεια διαφορεῖται, ὡς, καὶ τῷ ἕχτὸς ἀέρι 
ἀμέσως ὁμιλοῦσα, ἐφεξῆς δὲ χαὶ τὰ λ. 2. κατὰ τάξιν, 
ἐκ τῶν τεαρακειμένων ἑκάστου ἕλχοντος, τῆς μὲν ἐπεφα- 
γείας δὲ τῶν ΘΟΟΝΩ}»; τῶν. δὲ. σαρκῶν... ἐκ τῶν. φλεβῶν 
τῶν εἰς ὅλον Ὁ τὸ σῶμα: ἀρῶ οὐ ρόο, φημὲ δὴ. φῶν. πρὸ 

φῆς κοίλης φλεβῶν, τῶν δὲ φλεβῶν ἐ ἐκ τοῦ ἥπατος: σοῦ... 

δὲ ἥπατος ἔκ τῶν μεσαραίων)" φῶν δὲ μεσαραίων ἐχ τῆς 
γαστρὸς, ἐχ τοῦ στομάχου. παὶ πᾶσα αὕτη ἥ ὄρεξις, φυ- 
σικὴ, λόέγεναι ῇ μέχρι. τῆς, γαστρὸς. γένομένγῃ- τὸ. μέντοι. 

στόμα τῆς γαστρὸς μετὰ συναισϑήσεως. ἀφοαιὀρομεξς.: τοῦ 
- : 

, 

ω “ἐδ εελῶς ν. Β ἐξ. εἴ ἴοι," οὖ ἤν: οἰῶ, 2) Σὰεέρα, τὸν. 
οἰ, Ψ Ρ. 

τὸν 
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᾿λείποντος. ἐφιέμενον τὴν κυρίως ποιεῖς ὄρεξιν, ἥτιρ᾽ ποι 

πεῖνα προσαγορεύεται. αὕτη οὖν ψυχική. ἔσειν ὄρεξις, 
Π χραϑ᾽ ἣν ἐφιέμεϑα τῶν σιτίων, ὅτσινα λαμβάνοντες πέττο- 

ΠΟ Μεν. καὶ πάλιν καὶ πολλάκις. ἐπειδὴ ῆ ̓ διαφόρησις ἄεν- 
γάως γίνεται, ἔστε ὃδ᾽ ὅτε. καὶ διὰ ψυχρὸν χαὲ. ὀξώδη 

᾿χυμὸν, ὑποτραφέντα ἐν τῷ στόματι τῆς γαστρὸς, γίνεται 

ὕρεξις, ἥτις χαὶ παρὰ φύσιν ἐστί. τούτων οὕτως ἐχόντων, 

ἰστέον ὅτι κατὰ δύο αἰτίας ῇ διάῤῥοια γένεται τῆς 1 

στρὸς, 2, διὰ πλῆϑος σιτέων ἢ δὲ ἐνδεῆ ἀνάδοσεν.. χοὶ 

διὰ μὲν πλῆϑος σιτίων. τριχῶς" πρῶτον μὲν ὅτι. πολλῶν. 
Ἂ: Κα Α δ- , : δεδομένων καὶ καλῶς “μὴ. πετξομένων, διαφθείρεσθαι 

ΟΝ, γ΄. 3 -Ὁ ἊΣ ΄ 2 , 

αὐτὰ συμβαίνει κἀντεῦθεν τὰ διαχωρήματα. ξκπρένεταιί.- 

εἴρηται γὰρ ὅτε ψυχρὰ γαστὴρ ὀρεχϑῆναι μὲν ἀγαϑὴς 
Ξ , 32 ’ ᾿ 9: -- Σ 

πέψαι δὲ οὐκ ἀγαθή" δεύτερο» δὲ ὅτι ἀσϑενεῖν συμβαίνει 
τὴν καϑεχεικὴν δύναμιν καὶ. οἷον ἐχλύεσϑαι τὸν τόνον 
αὐτῆς τῇ ὑγρότητι, ὡς μὴ κατέχειν" τᾶ: αἰτία, ἀλλ᾽. ἐᾷν, 

αὐτὰ φεύεσυοι ὑγρὰ καὲ ἀμετάβλητα" ξηρότητε γὰρ αὖ- 

τὴν χαίρειν μεμαϑήκαμεν, ὥσπερ οὖν ἀσϑενεῖν συμβαίνει 

καὶ τὴν ἀποκριτικήν. δεὔγρου. γὰρ ᾿καὶϊ: -πλαδαροῦ γενομιέ--" 
“γοῦ τοῦ στόματος τῆς γαστρῦς, καὶ μὴ ἐσχυούσης:- παρᾶ- 

στεῖλαι αὐτὴν τῆς καϑεκτικῆς δυνάμδως, ἀφίξται ἄπεπτα 
τὰ σιτία, ἀφ᾽ οὔ πάλιν ὅγρὰ. γίνεται διαχώρησιρ.. συμ- 
βαίνει δὲ πάλιν τοῦτο αὐτὸ καὶ διὰ δώμην τῆς ἀποκρέ- 
τικῆς δυνάμεως, πρὸ ὥρας ἐπανισταμένης καὶ ἐξωϑθούσης 
τὰ σιτία. κἀντεῦϑεν. γὰρ παλιν ὑγρὰ γίνεται διαχώφησις 
διὰ τὴν ἐνδεῆ ἀνάδοσιν. διχῶς οὖν ὑγραίνοταν ἧ, γαστὴρ, 
-ἢ διὰ ψυχρότερον ἧπαρ ἢ διὰ ϑερμόφερον" διὰ. μὲν, ψυ- 

χρότερον, ὅτε μὴ ἐῤῥωμένως ὃ ἕλκει τὸν χϑὐλὸν ἀπὸ τῆς γᾶ- 

σστρός. ᾿ϑερμότητι γὰρ συβμέσρῳ: τὴν ξλκτικὴν. εἶἶτον δό- 

παμιν ἐνεργεῖν. ἐντεῦϑεν. οὗν. μένων δ χυλὸς εἰς. τὴν γα- 
στέρα ὥς φορτικὸς καὶ ἀλλότριος, ἔππὲὶ ἔντερα. ἐκπερίνεται 
καὶ ὑγρὰν ποιεῖπαν τὴν. διαχώρησιν". διὰ δὲ θερμότητα, 
ἡνίκα ἂν τὸ ϑερμὸν ἔχκαίη τὸ αἷμα,, καὶ πολὺν τὸν ξὰ»-᾿ 
ϑοχολικὸν. γεννῷ χυμὸν, ὃπὲ τῶν ἐντέρων οὐτὸν.- δαιψιλῆ 
ἀπεργαζεταῖς ὅστις: μαστίζει συνεχέστερον τὴν. ἀποχριτι-- 
κὴν δύναμιν, κα πάκείνη, ᾿δεὰ παντὸς ἐπεγειφομεένη δ ει εῖ- 
ταὶ τάχιστα τὰ σιτία, κἄκεῖϑεν «ὑγροτέρα. γίνεται ἢ; δια- 
χώρησις. ξηραίνεται δὲ πάλιν ἡ γαστὴρ: κοτὰ δύο: αἰτίας. 
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ἢ διὰ τὴν. ὀλιγότητα τῶν σιτίων ἢ διὰ πολλὴν ἄνάδοσιν, 
καὶ διὰ μὲν τὴν ὀλιγότητα τῶν σιτίων τριχῶς" πρῶτον 

μὲν ὅτι ταχέως πέττονται ὀλίγα ὄντα καὶ ὅᾷον ἀναϑί-᾿ 
δονταιν καὶ οὐδὲν ἐν τῇ γαστρὲ καταλιμπάνεται" δεύτερον. , 
δὲ, διὰ δώμην τῆς καϑοκεικῆρ' ξηφοτέρας, γὰρ καὶ ἀνίχ- 

μου τῆς γαστρὸς γινομένης, ἰσχυρῶς καὶ ἐπιτεταμένως 

: αὕτη “ἐνεργεῖν δύναται" καὶ τρίτον, διὰ τὴν τῆς ἀποχριτι- 

ἧς ἀσϑένειαν" αὕτη γὰρ ἀσϑενοῦσα. οὐκ ἐπεγείρεται. εἰς 

τὸ ἀποδιῶξαι χαὶ ξηρὰ διὰ τοῦτο εὑρίσκεται ἤ διαχώρη- 
ν᾿ . δ 9. » ὉΝ , 3) ΠΝ 

σις διὰ δὲ πολλὴν ἀνάδοσιν, ἢ ϑερμοτέρου Ὄντος τοῦ 

ἥπατος καὶ τοῦ ὅλου σώματος καὶ ὅλον ἀνέλκοντος, τοῖ 
Σ ᾿ Η͂ ᾿ - ἐ Σ  ΣΥΆΘΕ ΤῸ Ὁ ΕΝ ᾿ ᾿ . .»" 
.: τὸν χυλὸν » τοῦ δὲ τὸ αἷμα, ἢ διὰ τὸ μὴ "αταῤῥεῖν 

ἐν τοῖς ἐντέροις χολὴν, μὴ μαστίζεσθαι τὰ ἔντερα καὶ 

πρὸς ἔκκρισιν ἐπεγείρεσϑαι. 

Οὐκοῦν, εἰ δοκεῖ, ὡς ἐξ ὑποθέσεως ἐπὶ τῶν ἡλικϊῶν 
τὸν λόγον γυμνάσωμεν. ὑποκείσθω τις ἔχων ὑγρὰν τὴν 
γαστέρα διὰ πλῆϑος ϑερμότητος καὶ ὄρεξιν ἐπιτεταμέ-" 

“γὴν. καὶ μὴ. -ἀπορήσῃς ὅτι πῶς ἐνδέχεται ἐπὲ νέας ἦλι- 

κίας, ἐφ᾽ ἧς τὸ ϑερμὸν δυναστεύει, ἐπιτεταμένην εἶναι 
τὴν ὄρεξι»" τοῦτο γὰρ. ψυχροῦ στομάχου σημεῖον. δυνα- 
τὸν γὰρ ἐν τοῖς μορίοις ἡμῶν εἶναι κρᾶσιν ἀνώμαλον, 
καὲ τὸ μὲν ἥπαρ. τυχὸν ϑερμὸν ὑπάρχειν, τὸ δὲ στόμα ἢ 
τῆς γαστρὸς ψυχρὸν, κἀντεῦϑεν ἐπιτεταμένην γίνεσϑαι 
ὄρεξιν, ἢ ἢ καὶ χυμόν τινὰ περιέχοντος τούτου, καὶ πλῆϑος 
σιτίων ΠΠΙ Ξ33 ταῦτα δὲ μὴ πεττόμενα τὰ σι- 
τία ὑγροτέραν ἐξ ἀνάγκης ἀπεργάζονταν τὴν γαστέρα, 
τῆς ψύξεως μενούσης, καὶ μέχον τῆς γεροντικῆς ἡλικίας 
μᾶλλον αὐτοῖς τὰ τῇς ὀρέξεως ἐπιτείνεται, καὶ πλέον ἢ 

πρόσϑεν αἱρούμενοι τὰ σιτία, καὶ μὴ πέττοντες αὐτὰ, 

μένουσι" κἂν τῇ 7εροντιχῇ ἡλικίᾳ ὑγρὰν ἔχοντες τὴν γα 
στέρα. εἰ δέ γε ἐπιταϑῆ ἡ ψύξις τῷ λόγῳ τῆς γεροντι- 
κῆς ἡλικίας, ὡς τελείως γαρχῶσαι τὸν στόμαχον καὶ 5α- 
᾿φαλῦσαι τὴν ὄρεξιν, οὐ προσίεται τὸ τηνικαῦτα τὰ σιτία. 
τῆς δὲ ὕλης ἐνδεῶς ἐχούσης, ἀνάγκη ἀπέριττον καὶ ξη- 

θὰν αὐτοῖς ἐν γήρᾳ γενέσϑαι τὴν γαστέρα, πάλιν ὑποκεί- 
σθϑω ἕτερος νέος, ὑγρὰν ἔχων τὴν γαστέρα, ἐπὶ ἀσϑενείῳ 

τῆς καϑεχτικῆς δυνάμεως, ἥτις ἐπὶ ἐγούτητε καταλύεται» 



813. 

ἐπὶ τούτου φημὶ πάντως ἐν γήρᾳ ξηρὰν ἔσεσϑαι τὴν γα- 
στέρα, διὰ τὸ τὴν ὑγρότητα δαπανᾶσϑαι. χαὶ “εἰς ξηροτὰ- 

τὴν μεταπίπτειν κράσιν' ἐπὲ τῶν γερόντων, ἥτις ἑύου σε 

τὴν καϑεχτιχὴν δύναμιν, ταύτης δὲ κατεχούσης, ἐξ ἀνάγ-. 

κῆς "ὦ ξηραίνεται ἥ γαστήρ. ἕτερος πάλιν νέος, ὑγρὰν 

ἔχων τὴν γαστέρα, ἐπὶ. ῥώμῃ τῆς ἀποκριτικῆς δυνάμεως 
ὑποχείσϑω, ἥτις ξγρ θότητι, ἕπεται. καὶ ἐνταῦϑα τοίνυν 
εἶ, τὰ αὐτὰ “μέτρα μείνωσι τῆς ξηρότητος, ὑγρὰν ἕξει ὃ. 
τοιοῦτος καὶ ἐν γήρᾳ τὴν. γαστέρα" εἰ “δὲ ἐπιταϑῶσι τῷ 
λόγῳ τῆς γδθηντιγῆς ἡλικίας, ὡς καταλῦσαι τῇ ἀμετρίᾳ 

τὴν ἀποχριτικὴν δύναμιν, . ταύτης ἀσϑενούσης οὐδὲν ἀπο-᾿ 

κρίνεται, καὶ γίνεται ξηρὰ ἦ γαστήρ. ἔχει οὖν καὶ οὗτος 
ὃ λόγος τὸ ἐνδεχόμενον, ὃ δὲ δεύτερός, τὸ ἀληϑές. πάλιν 

ὑποχείσϑω. ἕτερος γέος; ὑγρὰν. ἔχων τὴν γαστέρα, διὰ 
ψυχρότερον ἥπαρ, ἀφ᾽ οὗ λέγω ὅτι. εἰ ὃν 1 γέᾳ ἡλικίᾳ : 

ψυχρὸν ἔχει τὸ ἧπαρ, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῷ γήρᾳ «ψυχρό-. 
τερον αὐτὸ ξξε;. τοιοῦτον δὲ ὃν, οὐχ ἑλκύσει ἐφ᾽ ἑαυτὸ 
τὸν χυλό ὃν. μὴ γινομένης δὲ ἀναδόσεως, ἐκχεῖται. οὗτος εἰς 
τὰ ἕγτερα καὶ ὑγραίνει τὴν διαχώρησιν, ὥστε. οὖν καὶ ἼΣ 
θάσας ὃ τοιοῦτος οὐδὲν ἧττον. ὑγρὰν ἔχει τὴ» γαδτέρα. 
καὶ ἔψευσται ὄ λόγος. οὗτος πάντη. πάλιν ἕτερος ὕπο- 
κείσϑω ὑγρὰν ἔχων τὴν γαστέρα, 1) χολώδους περὶ τὰ. 
ἔντερα φεῤομένου περιττώματος, καὲ συνεχῶς αὐτὴν ἐπε- 
γείροντος πρὸς ἔχκρισιν. ἐνταῦϑα ἀποφαίνομαι, ὅτι ὃ 

- φοιοῦτος. ἐν τῷ. γήρᾳ ξηρὰν ἕξει τὴν γαστέρα, Ψυχρᾶς 
μ.) - “λ , 2 4 » , ᾿ ε ᾿ 

οὔσης τῆς ἡλικίας. οὐ γὰρ γεννᾶται τοσαύτη χολὴ; ὥστε 
πέμπεσϑαι δαψιλῶς αὐτὴν εἷς τὰ ἔντερα καὶ τὴν ἀπό- 
"κρίσιν συνεχῆ ἀπεργάξεσϑαι. ὅστις λόγος ἔχει τὸ ἀληϑές., 
τρέψωμεν δὴ οὖν τὸν λόγον. καὶ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου. προχεί- 
σθϑω τιρ νέος, ξηρῶν ἔχων τὴν γαστέρα. χαὶ ζητῶν, εὖ-- 
οίσκω ὅτι δὲ ἔνδειαν σιτίων τοῦτο ὑφίσταται, ἐνδεῶς 
μεταλαμβάνων τροφῆς, διὰ τὸ ἐσβέσϑαι αὐτῷ τὴν ὄρεξιν. 
ἐπὲ ϑερμοτέρᾳ τῇ τοῦ στομάχου κράσει. ἐπὶ τούτου τοί- 
φψυν λέγω, ὅτι πάντως ἕν γήρῳ ὑγροτέρα γενήσεται ἡ ἢ δια- 
χώρησις" τῷ ψυχρῷ γὰρ τῆς ἡλικίας ἐπεγείρεται, ἢ ἔφε- 
σις, ὡς πλείονα προσφέρεσϑαι τὰ σιτία, διὰ τὴν φυσι- 

1) χολῶδες Α. 8. 



ΝΥΝ 

οι π΄, οι 
᾿ πάντως ἀντιπεπόνϑησιν. πλειόνων δὲ πρδοφερομέ- 

γων χαὶ μὴ κατὰ λόγον σπεττομένων διὰ τὴν ψυχρότητα, 

ὑγροτέρα ἐξ ἀνάγκης ἧ διαχώρησις γίνεται" εἶτα ἐφ᾽ ὅτέ- 
ρου νέου ξηροτέραν εὑρίσχω τὴν γαστέρα, διὰ ῥώμην. τῆς΄ 

καϑεκτικῆς δυνάμεως. καί φημι ἐπὶ τούτου, ὅτι ἐὰν τὰ 

αὐτὰ μέτρα «μἱδίνῃ τῆς ξηρύτητος καὶ ἐν τῇ πρεσβυτιυῇ 
ἡλικίᾳ, καὶ ἢ γαστὴρ μενεῖ ξηροτέραν ποιουμένη τὴν δια- 

χώρησιν" εἰ δὲ πλεονάσει τὰ αὐτὰ μέτρα τῆς δηφότητος 

ἐν τῷ γήρᾳ, ὡς καταλῦσαι τὴν καϑεντικὴν, χαὶ ἀσϑενῆ 

αὐτὴν ἀπεργάσασϑαι, τοτηνιχαῦτα ὑγρὰ ἂχ μεταπτώσεως 
» , ς , , ΝΣ Ἃ: 9Ὰ ς« Ἐ ν.3 

ἐν γήρᾳ ἡ διαχωρησις 1 2:2 καὶ ἔχει ὃ λόγος τὸ 'ενδε-. 

χόμενον. ἄλλος πάλιν νέος ἐχέτω ξηροτέραν γαστέρα », ὅπ 

ἀσϑενείᾳ τῆς ἀποχριτικῆς δυνάμεως, ὑγρύτητος: αὐτὴν 

βλαπτούσης . ἐπὶ τούτου ἐν τῷ γήρᾳ ξηροτέρας γινομένης: 
ς τῆς κράσεως, δωμαλεωτέρά᾽ ἡ ἀποχριτιχὴ. ἀττεργάζδταε 

, «ς -» ἢ 

δύναμις καὶ ὑγροτέραν ποιεῖται. τὴν διαχώρησεν. ἕτερος 
, :} Α 2, --τ. “Ὁ .. 

παλεν ἔστω νέος, ξηρὰν ἔχων γαστέρα, τῷ λόγῳ τῆς ἔπε- 
, 2 , ἐ -ἢ » “Ὁ ς ,: μ᾿. Ν 

τεταμένης ἀγαδοσεως, ϑερμοῦ αὑτῷ ὑυποκειμένον τοῦ 
τ ΔΕ ΈΡΩ ". -“ ς ᾿ 2 , 5) 

ἥπατος. καὶ ἐπειδὴ. πᾶς ὃ χυλὸς ἀνειζχυσμένος ἀνικμον 

καταλιμπάνει. τὴν γαστέρα, τὸ τῆς ξηρότητος κατὰ τὴν 
7 ς ς "- κ ’ ᾽ Ω; 

Ξ διαχώρησιν ἤ γαστὴρ ὑφίσταται πάϑημα. ἐπὶ τούτου οὖν 

ἀποφαίνομαι. ὅτι γηράσκων ὑγρὰν σχοίη τὴν διαχώρησιν, 
διὰ τὸ, ἐπὶ τὸ ψυχρότερον τῆς κράσεως μεταβαλλομένης, 
τοῦ ἥπατος, τὸν χυλὸν εἰς τὴν γαστέρα καταλιμπάνεσϑα:.. 
εἴτα καὶ ἕτερος ὑποκείσϑω, ξηρὰν ἔχων τὴν γαστέρα, διὰ 
τὸ μὴ 1 πλείστην χολὴν ἐ ὀπιῤῥεῖν "ἐν τοῖς ἐντέροις. καὶ μα- 

στίζειν αὐτὰ πρὸς ἔκκρισιν, ἐφ᾽ οὔ λέγω ὅτι οὐδὲν. ἧττον 
ἐπτὶ τούτου, καὶ ἔν πρεσβυτεχῇ ἡλικίᾳ, ἐξηραμένη ἔσται 
'ς- , ΡΥ ᾿ ΕΥ , 3 , 3 τ ὦ 

ΟΥ̓ γαστήρ. εἷς, γὰρ ἐν νεότητε οὐ τοιαύτης εὐπορεῖ ὕλη» 
- Ἷ τ 5 ΟΟΟΣ 

δυναμένης μαστέζειν- τὰ ἔγτερα χαὲ ἐπεγείρειν αὐτὰ εἷς" 
ἀπόχρισιν, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ πρεσβυτικῇ ἦλ ἐκίᾳ γενό-᾿ 
μενος τοιούτου χυμοῦ ἀπορήσει, ὥστε οὖν χκἀνιαῦϑα 
ἔισευσται πάντη ὃ “Ἱπποχράτειος λόγος. ἐπειδὴ δὲ εἰρή- 
καμεν ὅτε διὰ τὸ ἀένναον τῆς διαφορήσεως ξηρὰ ποῖλά- 
πὲς γίνεται ἢ γαστὴρ, ἐάν ποτε ἐν νέρ ἡλεκίᾳ τοῦτο 4 
γῇ» λέγω δὴ ξῃ ἡραινομένη κατὰ διαφόρησιν ἢ γαστὴρ, 

προλέγειν ἐπὶ τῶν τοιούτων εἰκὸς, ὅτι γηράσκοντες ὑγρὰν “ 
ἕξουσι πάντως τὴν γαστέρα διὰ τὸ ἂν γεροντικῇ ἡλεκίᾳν 

; 



᾿ 

ῃ 

Ξ- “Ἂ Ἶ - 5 3 Ξ ᾿ ᾿ - ΟΡ, ἘΞ 
πυχνουμένης τῆς ἐπι ρανειας, ἐπέχεσϑαι τὴν διαφόρησιν, 

ἦστινος, μὴ γενομένης, τὰ εἰωθότα διαφορεῖσϑαι ὑγρὰ, 

ἐπὶ γαστέρα ἀντικαταῤῥεύσαντα, ὑγροτέραν ποιεῖται σὴν 
διαχώρησιν. 

ΘΕΟΦ. Ἐπὲ τῶν ἀκμαζόντων ἡ ὑγρὰ γίνεται, ἤ τ σεῖς 

ἢ διὰ ψύξιν οὖσαν περὲ τὴν γαστέρα ἢ διὰ, ῥώμην τῆς 
2 ἔρον: δυγνὰ ἢ διὰ γολὴ 3. ΟΣ ᾿Ξ 

αἸοκρέτνεχῆς υὑνγαμμξξῶς ἡ θίὰ χολὴν σζεαθαθθεουσαν τῇ γας-΄. 
«ς Σἶν ᾿ ἘΞ Ξε ΑΞ ΞΕς τς Εἰ 5... ΤΣ , ζ , 

στρὶ καὶ τοῖς ἐντέροις" οἷς οὖν νξαζουσιν αἵ κοιλίαι ὑγραΐ 

εἰσι διὰ ψύξιν γαστρὸς, τούτοις γηράσκουσι ξηραὶ διὰ 
΄Α ΡΣ ἢ » , γέ ξος; Ἄτιν Ύδν Ὡ ς Ν ᾿ τὴν ἐπίτασιν «ῆς ψύξεως καὶ οἷς γεάζουσιν ὑγραὶ διὰ 
δώμην τῆς ἀποκριτικῆς; τούτοις. γηράσκουσε ξηθαὶ διὰ 
ἀσϑένειαν τῆ δυνάμεως. καὶ οἷς γεάζουσιν ὑγραὲ διὰ 
χολὴν παραῤδέουσαν, τούτοις γηράσκουσι ξηραὲ διὰ τὸ 
μὴ γεννᾶσϑαι ἐν αὐτοῖς χολήν. πάλιν ἐπὶ τῶν. ἀκμαζόν- 

“τῶν ξηρὰ γίνεται ἧ γαστὴρ ἢ διὰ ϑέρμην οὖσαν περὶ τὴν 
γαστέρα ἢ διὰ. τὸ μὴ παραῤδέειν ; ἐν γαστρὶ καὶ 
τοῖς ἐντέροις, ἢ διὰ ἀνάδοσιν γινομένην κατὰ λόγον..- οἷς 

οὖν νεάζουσιν αἱ χοιλίαι ξηρὰ εἶσι διὰ ϑερμότητά, τού- 
τοις ἀπογηρόσκχουσιν ὑγραὶ διὰ ἱνυχρότητα, καὶ οἷς γεά- 
ξουσι, ξηραὶ. δ ἔνδειαν χολῆς, τούτοις. ἀπογηράσκουσιν 
ὑγραὶ οὐχ, ἁ ἁπλῶς. διὰ. τὸ μὴ γον χολὴν, ἀλλὰ διὰ 

τὸ 1) ὑπὸ, πλήϑους βαρεῖσθαι. καὶ "οἷς γεάζουσι ξηραὶ 

διὰ, τὴν κατὰ λόγον ἀνάδοσιν, τούτοις ᾿ἀπογηφόσκουσιν 
ὑγραὶ ὁὲ ἐνδεῆ ἀνάδοσιν ἐξ ἀσϑενείας τοῦ ἥπατος. ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι ὑγρὰν καὶ ξηρὰν λέγεε γαστέρα οὔ πρὸς τὴν οὗὐ-. 

»:- 2 Α;-- τ ἊΣ τ ΤΥ τας 2 , ν τ κδ.ς “ 
σι ἀλλὰ πρὸς τὰ περιττώματα. ἴστεον δὲ καὶ τοῦτο, 
ὅτι οὗτος ὃ λόγος ὡς ἐπὲ τὸ πολύ ἔστιν. 

. 2 41}. “Σγρὰς δὲ καὶ ̓ ξηρὰς ρος οὐχ ̓ἀπλῶς, 
ἀλλὰ τὸς ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς͵ διαιτήμασι, χαὶ γήρᾳ κἂν τῇ 

γεότητι. γίνεται δὲ ὑγροτέρα͵ γαστὴρ τοῦ συμμέτρου, ὅταν 
ἦ 0 2 τροφὴ κατὰ αὐτὴν ἐνδεέστερον ἀναδίδοται, 
ξηροτέρα δὲ πάλιν, ἁπάσης τῆς ποτὶ αὐτὴν ὑγρότητος εἰς; 

τὸ ἧπαρ ἀναφερομένης. ὅστις γοῦν τὸ στόμα τῆς κοιλίας - 

ψυχρότερον ἔχδε τῇ. κράσει, οὗτος εὐόφεκτος. τὰ δὲ ἧπαρ 

εἰ ἐψυχρὸν, ἧττον ἕλκει. ὑγρὰ γαστὴρ τὴν καϑεχτικὴν 

Ὁ) μὴ  Πἦ, ν, Ῥ. 
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ἀσϑένειαν κέχτηται, καϑάπερ᾽ τὴν προωστικὴν διὰ ξηρό- 
ζητὰ δωμαλέαν. χηρῶν». οὖν δ ειῥὲν ψυχρότερον ἔτι κτή- 

σῆται τὸ σῶμα, τὴν ἐν τῷ στόματι τῆς κοιλίας ἀνάγκη. 
γενέσθαι τνυχρότητα εἰς τοσοῦτον ιϑυχρὰν. ὡς μεταπίς-. 

στεῖν εἰς ἀνορεξίαν, ὥστε ξηραίνεσϑαι ἐντεῦϑεν" τὴν δια- 

χώρησιν ἐνδείᾳ τῶν ἐσθιομένων, ὡς πρὸς τὴν ἀνάδοσιν. 
Ν , Ν. - -- Ν 

οὕτως δὲ καὶ ὅσοι διὰ τὴν φύσιν ἢ τὸ πλῆϑος τοῦ πι- 
προχόλου: χυμοῦ: τὴν: κοιλίαν. ὑγραίνονται, πρὸς τοὐναντίον 

; “- - , - 

μεταπίπτουσιν ἐν τῷ γήρᾳ, μηκέτι τούτον γινομένου" τῶν, 
δὲ τῆς. καϑεκτικῆς ἀῤδωστίᾳ. ὑγραινομένων τὴν κοιλίαν 
οὐχ ἅπασιν: ἡ μετάπτωσις: ἔσται, ἀλλὰ περὶ τὸ ποσὸν 

τῆς συνεζευγμένης αὐτοῖς ϑερμασίας. εἰ μὲν͵ γὰρ ψυχρὰ 
ἐξ ἀρχῆς ἦν ἢ γαστὴρ, ἐν τῷ: γήρᾳ εἰς μετρίαν ψυχρότη- 
τος ἀγομένη, τὴν καϑεχτικὴν. ὁμοίως ἢ καὶ πλέον ἄῤδω- 

“. ἢ -. 2. 

στον ξξει διὰ τὸ πᾶσαν ἄμετρον δυσχρασίαν ἐκλύειν τὰς 
ἐνεργείας" εἰ. δ᾽ ἄκρως ἦν ϑερμὴ, μέχρι πλείστου τῆς ἣλι- 

,’ ΒΡ -. “. «ς ΜΡ} 5» πίας ἰσχυρὰν ἕξει τὴν. καϑεκτικὴν, ὡς ἂν χαὶ ξηρὰ οὖσα. 
ΡῚ ἘΣ 2 3 ν δὲ γὰρ φύσει ἦν ὑγροτέρα, ἀἄῤδωστον ἂν εἶχε τὴν καϑε- 

, “ - - χτυχήν. δῆλον. οὖν. ὡς ὀλίγου δεῖν ἅπασι γέοις, οἷς ὑγρό- 
τεραΐ εἰσιν αἱ γαστέρες φύσει, εἰς, τοὐναντίον μετάπτωσις 
ἔσται γηράσκουσιν" οἷς δ᾽ εἰσὶ φύσει ξηρότεραι, τούτοις 
γηρῶσιν ὑγραὲ γενήσονται διὰ τὰς ἐναντίας αἰτίας. 

Ῥοξέ ᾿ΘρΠιόγίδιιππι 20. ΠΡΌΣΕΙΣΙ ζπη οοαϊοα Ὀδηδ501} : 

Ὃκχκόσοε τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσι γέοι μὲν ὄντες βέλ-. 

τιον ἁπαλλάσσουσι τῶν ξηρὰς ἐχόντων, εἷς δὲ τὸ γῆρας 
χεῖρον ἀπαλλάσσουσι. ξηραίγονταν γὰρ αὐτέοισιν ὡς ἐπὶ 
πολὺ τοῖσιν ἀπογηράσκουσιν. --- 

ο͵ ς 3 , ΜΡ. Ἂν - 4 2 πε 4422. Ὅμοιος ὃ ἀφορισμὸς οὕτοσι τῷ πρὸ αὑτοῦ 

ἀφορισμῷ. 
κα΄. Διμὸν ϑώρηξις λύει. --- 

ΘΕΟΦ. 1) «Τιμὸν ἐνταῦϑα τὴν 23) σφοδροτέραν καὶ 

1) ἘΞ Βιίθρμαπο: .«“Ζιμὸς ἔτι ο'άα τηρίουϊα ἴῃ βίοπδοῃο οχοϊ(αίαᾶ 
ὕρεξις. οἶνος ἔστω χιβδὸς ἢ ξανϑὸς - εἰ ἂδ ἀϊνογϑίθ νἱπῖβ ραποᾶ 
ἀἸβϑουῖ, τινὲς δὲ λιμὸν λέγουσιν ἐνταῦϑα χαλεῖν τὸν Ἱπποχράτην τὴν 
σιτοδείαν τουτέστι τὴν λεῖψιν τοῦ σιτίου, ὅτι ξὰν τυχῦν" ὁπορία ἐστὺ Ἂ 

σέτου, παρακελεύεται οἶνον παρέχειν διὰ τὸ τρόφιμον αὐτοῦ. ἔστι δὲ, 
τοῦτο. πιϑανόν. ἕτεραι. δέ φασιν, ὅτι λιμὸν τὸν βούλεμον χαλεῖ. --- τα 

: Ἵπερ οὐ εὔλογον. Τὴ θΏΠ 120. ποςογοί ΨΙΉΜΠΠ):; Τιαηὰο εβί χυνώδης 
ὄρεξις ἀπὸ ὀὑξώδους χυμοῦ ἴῃ βιοπιδεθο. 2) σφοδραν Υ. ἃ. 
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ἄπαυστον ὄρεξω τ τῶν σιτίων ὀνομάξει, ἣν ἔνιοι χυνώδη. 
προσαγορεύουσιν. αὕτη δὲ διττὴ. ἡ μὲν δὲ ἄμετρον γενο- 
μένην διαχώρησιν, ᾿ δὲ διὰ “ψυχρὸν χυμὸν ὑποκείμενον 
περὶ τὴν γαστέρα, ὃς τῇ ψύξει μὲν ἐπεγείρει τὴν Ὅρδξιν, 
ἜΣ τε, δὲ καὶ ἀμβλύνει τὴν πέψιν. κἀντεῦϑεν πολλὴν 
μὲν τροφὴν λαμβάνουσιν, οὐ πέττουσι δὲ καὶ λι- 

μιν γ᾿ ΩΝ . ον Στ 53 :ς" ὌΠ Σ. 
μαγχόνεῖταν τὸ ὅλον σῶμα. ταὐυτὴν οὖν ἢ ϑώρηξις 

᾿ ᾿ 47... : : τ 

ἤγουν ἥ οἀκρατοποσία παύει. πραῦνεται γὰρ. 
, ς ᾿ 3. 1 “ , , 3 , ᾿ 

ϑεώς Ο λιμὸς ἐπὶ τῇ τοιχυτῇ διαίτῃ. ἕν πλείονι δὲ 
χρόνῳ πραττόντων οὕτω, πὰύεξαι τῷ δξατμίζεσϑαι καὶ 
διαφορεῖσθαι, τὴν ὕλην, τὴν τὸν λιμὸν ἐργαζομένην, τῇ 
ϑερμασίᾳ τοῦ. οἴνου. οἶνον γὰρ ἀκουστέον οὐ τὸν ἁπλῶς, 

᾿ἀλλὰ τὸν 3 πἰρδον τὴν χροιᾶν. 

44π.. Οὐ πᾶσαν ἔνδειαν ὀνομάζει λμνν; ἀλλὰ, τὴν 

σφοδρὰν καὶ ἄπαυστον ὄρεξιν, ἣν καὶ κυνώδη ὀνομάζουσιν. 
οἱ χιῤῥοὲ τοίνυν τῶν οἴνων ἢ οἱ ἐρυϑροὶ ἰῶνται τὸν τοιοῦ-- 
τον λιμὸν, ὡς πλείονα τὴν ϑέρμην κεχτημένοι. γίνεται. δὲ κυ- 
γώδης ὄρεξις ἢ ἢ διὰ δυσκρασίαν μόνην τὴν ἐπὶ τὸ ψυχρό- 
τερον ἢ διά, τινὰς ᾿χυμοὺς ὀξεῖς ἀναποϑέντας εἰς αὐτὸ τὸ 

στόμα τῆς γαστρὸς. 

β΄. »ἀπδ᾿ πλησμονῆς ὁκόσα »ουσήματα γίνεται». πένωσις 

ἀῆται, καὶ ὁκόσα ἀπὸ κενώσιος γίνεται, ρος πολ τὴς καὲ 
φῶν ἄλλων ἢ τ τ 

ἿΞΞ ᾿ ᾿ Ξ : .’᾿ ΞΕ Ν "᾿( - ᾿ .“ : Α"- 
: Θεοώς 2) Ἔν τῷ πρὸ τοῦδε ᾿ἀφορεσμῷ.  μΈρΊΣην.. 
ἐποιεῖτο τὴν ϑεραπείαν τοῦ λιμοῦ διὰ τῆς ϑωρῆξεως 

1) πυρὸν Ψ, ». 2) Ἐ Θίορπαπο: εὐμεϑοδεύτου Ἰατροῦ ἔστιν; ἔπι» 
ξητεῖν. -- Θυδετῖς 8ῃ γεγνικὸς ὁ λόγος. Ὑυῖα παρὰ φύσιν βδιηί: αἴτια, 
νοσήματα; συμπτώματα. 1) αἴτια ν. ς. πλῆϑος δεῖ χενοῦν 2) Ἴπ ᾿ποΥθῖ5 
1άο) ἕδεϊπιυ5. Αἱ ἴῃ αυϊθυδθάηπε {ο τιθὰς ξεπσσι βοτανῶν χρώμεϑα 

(ἀγήϑου, σελ ἔψου». ἀψινϑίου εἰς.) εἴ γε, αὶ ὁ πυρετὸς ϑερμὸν χρῆμά χ ἐστιν. 

-Ὄ- 566 οἴιγα π}}18 δὺς ζαϑ' ἑαυτὸ χαὶ πρώτως 1, 6. τε τ Κευβπαῖθυβ (ά- 

58} 8. τπγταδοῖπο, ὑδρομέλντη) δπί χατὰ συμβεβησὸς (λεπτύνομεν᾽ ζέ-. 
μᾶσι τὴν ὕλην τοῦ πυρετοῦ.) Τίααιιδ τηαποί ἡ ἐναντίωσις. 8) 1π᾿ 
ΞΥΠΙΡΕΟΙΩΔ[15 50 Ππὶ παρήγοριζος λεγόμεθα. ν. 6. Τὴ ἀο]οτα χώλου. 
ναρχοῦντα ἀδίηι5, υὐ ἀοΙΌΤοπι τα ]ροαιβ, Ναπὶ ἡ ὀδύνη ἐπαναχάμ- 
Ζσετει. Ἰίδασο εβί γενιχζὸς ὅ λόγος. 
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λύων, ἐν δὲ τοὐτῷ χαϑολικὸν ποιεῖται τὸν λόγο». φησὶ 

γὰρ ὅτι ,καϑόλου πᾶσα πλησμονὴ ὑπὸ κενώσεως ϑερα-" 

σιδύδται ὥσπερ καὶ τὸ ἀνάπαλιν" τὰ γὰρ ἐναντία Ἐν 

“ἐναντίων (ἰάματα. ἐν δὲ τούτοις καὶ ὃ ὅρος 1) ἀναφαίνε- : 
ται τῆς ἰατρικῆς κατὰ τὸν “Ἵπποχράτην ὃ λέγων, ἰ ἑατρῥική.. 

ἐστι; πρόσϑεσις καὶ ἀφαίρεσις, πρόσϑεσις μὲν τῶν ἐλλδϑι- 
πόντων, ἀφαίρεσις δὲ τῶν πλεοναζόντων. 

7. κῦ΄, -Τὰ ὀξέα τῶν νουσημάτων κρίνεται ἐν τεσσαρε- 
σχαίδεχα ἡμέρησι. Τῶν ἑπτὰ, ἥ τετάρτη ἐπίδηλος. 
ἑτέρης ἑβδομάδος ἢ ὀγδόη ἀρχή. ϑεωρητὴ δὲ ἢ ἕνδε- 
᾿κότη αὕτη γάρ ἔστι τετάρτη ἀπὸ τῆς ἕτέρης εβδομους 
δος" 'ϑεωρητὴ δὲ πάλιν ἢ ἑπτακαιδεκάτη" αὕτη γάρ, 
ἔστι τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς τεσσαρεσκαιδεχατῆς, ἑβόόμη 
δὲ ἀπὸ τῆς ἑνδεκάτης. --- 

ΘΕΟΦ. Ἐνταῦϑα ἔσχατον ὅρον ὃ Ἱπποκράτης τῶν 
ὀξέων νοσημάτων τὴν τεσσαρασχαιδεκάτην. ἡμέραν παρα- 
δίδωσι... τὰ .γὰρ ὀξέα νοσήματα ἔπὲ λεπτῇ καὶ δριμείᾳ᾽ 
ὕλῃ γίνεται, ἥτις διὰ μὲν τὴν σύστασιν ἔχει τὸ εὐδιαφρό- 
φητον, διὰ δὲ τὴν δριμύτητα τὸ εὔκριτον. δάκνουσα γὰρ 
καὶ ἀνιῶσα τὴν φύσιν ἐπεγείρει αὐτὴν, ὥ ὥστε ἀποδιῶξαι. 
τὰ λυποῦντα 2) τὸ σῶμα καὶ ταχέως ὑποστῆναι τὴν 
3) “κρίσιν ἀλλά φησι, τῶν - ἑπτὰ ἥ τετάρτη ἐπίδηλος; 

πῶς: ἐπειδὲ ἢ τετάρτη (αρίσιμός ἐστιν. ἐὰν οὖν τῇ τε- 
τάρτῃ οὐ γέγονε τελεία ἥ κρίσις, ἐν τῇ ἑβδόμῃ τελεία. 
γενήσεται διὰ τὸ ἀκμὴν ἀσϑενῆ εἶναι τὴν δύναμιν καὶ μὴ 
δύνασϑαι ταχέως ἀποδιῶξαι τὰ νοσοποίὰ αἴτια. εἶ, δὲ 

“μὴ ἐν τῇ ἑβδόμῃ “γέγονε γελδία, ἕν τῇ ἑνδεκάτῃ τελεία 
γενήσεται. εἰ δὲ καὶ ἂν τῇ ἑνδεκάτῃ. ἀτελὴ ἤς; ἐν τῇ τεσσα- 
᾿φασκαιδεκότῃ τελεία. αὗται μὲν οὖν αἵ ἡμέραι. ἐπίδηλοι 
καὶ ϑεωρηταὶ καλοῦνται, ἐπίδηλοι μὲν, ὅτε μηνύουσι τὴν 
δοοΥ" οὕπω. μέλλουσαν χρίόιν, ϑεωρηταὶ δὲ, ἐπε ὥς Ἷ 

1) ἀναφέρεται Υ. Ρ. 9) τοῦ σώματος ν..ἃ. 585.Ὲ8Ὲ Βίεριαπο: 
εἶπε »οίνεξαι, χὰξΣ οὐ παύεται διὰ τὸ τὴν χρίσιν ἢ. τελείαν εἶναν ἢ 

ἀτελῆ, ἢ ἀγαϑὴν ἢ χοαχήν, -- “ϑεωρήτιχὴν ἡμέραν ἐχείγην. “έγομει 

ἥτις “θἴσιμος μέν ἐστιν ζΣαὶ αὐτὴ τῷ οἰκείῳ λόγῳ, διὰ δὲ τὸ ἀπάτ᾿ 
φασχεύαστον εἶναι τὴν ὕλὴν, οὐ χρίγει μὲν, σημεῖον ἐδ τι ὑποφαίνει 

τῆς ζρίσεωξ, - 



γ"- 

τ 

πρὸς τὰἀύτας. ἀφορῶντες προλέγομεν. 1) αὗται οὖν αἵ τε- 

τραδικαὶ περίοδοι, αἱ μὲν. χατὰ συνέχειαν ἀριϑμοῦνται, 
αἱ δὲ κατὰ διέχειαν. αἵ μὲν οὖν πρῶται δύο. τετράδες 

τ κατὰ, συνέχεϊαν" τὸ γὰρ. πέρας τῆς. τετράδος τὸ αὐτὸ καὶ 
ἀρχὴ λαμβάνεται" ἢ δὲ τρίτῃ. τετρὰς χατὰ. διέχειαν. οὔ. 

γὰρ τὸ περὸς τῆς τετράδος καὶ ἀρχὴ γίνεται. ἤ δὲ τε- 

τάρτη τετρὰς κατὰ. συνέχειαν πάλιν" ἢ γὰρ ἑνδεκάτῃ καὶ 

ἀρχὴ “καὶ τέλος: »ομίζεται. εἰ δέ τις εἴποι, δρῶμιεν ὅτι 
ὀξέα: ψοσήματα καὶ. τῇ: ἑπτακαιδεκάτῃ χαὶ τῇ εἰκοστῇ 
χρίνονται, λέγομεν ὅτε ταῦτα τῶν σπανίως. εἰ δέ τις πά- 
λιν εἴποι, πῶς ὃν τῷ 'προχνωστικῷ. “λέγει, , ἐσχατὸν ὅρον 
εἶναι. 2): τεσσαρακοστὴν ἡμέραν τῶν ὀξέων γοσημάτων, 
γῦν δὲ τὴν τεσσαρασχαιδεκάτην,, λέγομεν. ὅτε ἐκεῖ οὐ τῶν 

ἁπλῶς. ὀξέων, ιλέγει τὴν τεσσαρακοστὴν, ἡμέραν. ἔύχατὸν 

ρον εἶναι, ̓ Δλλὰ τῶν, ἐκ μεταπτώσεις 2) ὀξέωγ. 

ΧΑ͂Μ: Τῶν χρίσεων δξ αἵ. διαφοραὶ, ἢ ἢ ἀϑρύα γίνε- 
τῶι μεταβολὴ πρὸς τὸ ἄμεινον ἢ τὸ 217 ἢ μικτὴ πρὸς 

ὑγείαν, βληχοῦῖα, ἀρξαμένη καὶ ὀξέως διὰ κρίσεως ἐλϑοῦσα 
εἰς, ὑγείαν, ἢ, ὀξέως μεν; ἐξ ἀρχῆς ἀρξαμένη, βληχρῶς δὲ. 

ὕστερον πρὸς ϑάνατον ἐρχομένη, ἢ: “κατὰ βραχὺ εὐθέως 

ἐξ ἀρχῆς πρὸς ὑγείαν, χαὶ᾿ λέγεται. σύμπεψις, ἢ κατὰ 
βραχὺ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πρὸς ϑάγατον,. καὶ λέγεται μαρα- 

σμός, ὅρον δ'. ἐπὲ τῶν. ὀξέων. οσημάτων ἔϑετο τὸν δυοῖν 
ἑβδομαάδοιν χρόνον, ὡς ἐξωτέρω μὲν οὐδενὸς προϊόντος, 
ἔμπροσϑεν δὲ τῆς ιδ΄ πολλῶν χρῷ οίνεσϑαι δυναμένων. ἐπσι-- 

δήλους. δὲ. χαὶ᾿ ϑεωρητὰς εἴωϑεν ὃ "δ, ὅ. πποχράτης ὀνομάζειν 
ἡμέρας, ἐν αἷς τί σημεῖον φαίνεται δηλωτικὸν τῆς -ἐσομέ- 
ψῃς κρίσεως ἐν, ἑτέρᾳ τινὶ τῶν μϑλλουσῶν ἡμερῶν." 

᾿ 

ἀξ. Οἱ ϑέρινοὶ τεταρταῖοι ὡς “τὰ ἐπθλλὰ “γίνονται ος 
χέες » οἱ δὲ φϑινοπωρινοὶ, μακροὶ, καὶ 3) μάλιστα οὗ 
πρὸς τὸν ̓ χειμῶνα ᾿ξυνάπτοντες. --- 

1) ̓Ἰστξον; δὲ ὅτὶ τεῖδάϑες ϑύο εἶον μέχρι! τῆς ζ χατὰ συνέχειαν, 
διὰ τὸ σὴν τετάρτην. τέλος εἶναι τῶν προήη γησαμένων. ἡμερῶν. χαὶ ἀρ- 

χὴν» τῶν ἐπιουσῶν. ἑβδόμη δὲ πρὸς τὴν ὀγθόην οὐ κατὰ συνέχειεον, 
ἀλλὰ χατὰ διέχειαν διὰ τὸ τέλος εἶναι τὴν ὥ, ἀργὴν δὲ τὴν η΄. ἡ δὲ 
ια΄ καὶ αὐτὴ χατὰ συνέχειαν ὥσπερ ἡ τετάρτη . Ὁ. 2) ᾳυογαια αἷ{1- 

ΤΛΠ8 (αΥΙΏ 115 εβι αὐδάγαρδεοιμηἢβ δα, Ὁ, 2) μᾶλλον Ὁ. ὁ : 
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ΘΕΟΘΦ.. Ἐν τῷ ἄνωτέ ἔρω ἀφορισμῷ πρόνοιαν ἕποι- 

εἴτο τῶν. ὀξέων νοσημάτων, ἕν τοὐτῷ δὲ κατὰ σύνέχειαν. 
τῶν χρονίων. φησὶν οὖν, οἱ ϑερινοὶ τεταρταῖοι τουτέστιν 
οἱ ἐν τῷ ϑέρει γινόμενοι βραχέες. γίνονται ἤγουν ὀλιγο- 

χρόνιοι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, ὅτε ἡ τοῦ περιέχοντος ϑερμασία: 
λεπτύνει τὴν ὕλην καὶ ἀραιοῖϊ τοὺς πόρους χαὶ διαφορεῖ, 

αὐτήν. οἵ μέντοι φϑινοπωρινοὶ τουτέστιν οἵ ἂν τῷ φϑινο- 

πώρῳ γινόμενοι, μαχροὲ 1) καὶ μάλιστα οὗ πρὸς τὸν χει- 
μῶνα πλησιάζοντες διὰ τὴν ψύξιν καὶ διὰ τὸ συκχνοῦ-. 
σϑαι ὑπὸ τῆς ψύξεως Τοὺς πόρους καὶ διὰ τὸ παχυτέραν 

εἶναι τὴν ὕλην. εἰ δέ τις 3) ἀπορήσει καὶ πῶς ἐν ϑέρει 
γίνεται τεταρταῖος, ὅποὺ τοσαύτη ᾿ϑερμασία καὶ διᾶφό- 
ρῆσις, λέγομεν ὅτε, ὅσον ἐπὶ τῇ ὥρᾳ οὐκ ἔδει γενέσθαι, 
πλὴν διὰ τὴν δίαιταν γίνεται. ἡ γὰρ ϑερμασία παχυτέρας 

ἼΣ γεώδους τροφῆς δρασσομένη οἷον πράμβης ἢ βοξίων 
κρεῶν «καὶ τῶν τοιούτων; μελαγχολικὸν χυμὸν γεννᾷ, κὰν- 
τεῦϑεν τεταρταῖος γίνεται- ᾿ 

2441. “Ὥσπερ δ᾽ ἐν τῷ ϑέρει καὶ τὸὺς χυμοὺς διᾶ-" 
φορεῖσϑαι καὶ τὴν δύναμιν διαλύεσθαι συμβέβηκεν, οὔ- 
τῶς ἐν τῷ χειμῶνι τὰ ξναντία καὲ τοὺς χυμοὺς ἔνδον μέ- 
γειν ὥσπερ φωλεύοντας καὶ τὴν δύναμιν ὀῤῥωμένην δια- 
μένειν. οὔτε οὖν λύονται τὰ νοσήματα, μενόντων τῶν 
ποιούντων αὐτὰ χυμῶν, οὔτ ἃ τοθνήσκουσιν οἵ χκαμγοντξς; 
ἐξαρχούσης αὐτῶν τῆς δυνάμεως. 

"ς΄. Πυρετὸν ἐπὶ σπασμῷ γενέσϑαι βείπίος, ἢ σπασμὸν 
ἔπὲὶ πυρετῷ. --- 

ΘΕΟΦ. Σπασμός ἔστι κίνησις ἀπροαίρεΐος ἐν ἴτθῦν 

αἱρετικοῖς μορίοις ἢ ὀργάνοϊς γινόμενος. γίνεται δὲ ἢ ἐπὶ 
σελήϑει; πληρουμένων τῶν. γεύρων καὶ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ: 
διατεινομένων αὐτῶν, ἢ ἐπὸὲ ξηρότητι 8) συνιζανόντων. τῶν 

γεύρων πρὸς ἄλληλα. ξηρῷ θαινόμενα γὰρ. καὶ διατεινόμενα 
ἐπὶ τὴν οἰκείαν ἀρχὴν ἀνατρέχουσι᾽ καὶ ποιοῦσιν ἀπροαί- 
θεῖον κίνησιν. βέλτιον οὖν φησὲν ὅ Ἱπποκράτης πυρετὸν 
ἐπὶ σπασμῷ τῷ ἐπὶ πληρώσει γενέσϑαι ἢ τὸ ἀνάπαλιν: 

1) Πίπο ἱπεῖρίε Οοὰ. Νάπη, Ψεπεί. 2) ἀπορήσειε , Ὁ. 4) σὺ- 
ψαυξανόντων Ὗ. ς, : - 



Ὁ... 

“ἐπειδὴ γὰρ ὃ πυρετὸς μέχρι βάϑους 1) χωρεῖ, εἴωϑεν 
ὡς τὰ πολλὰ ϑερμαίνειν καὶ λετιτύνειν χαὶ διαφορεῖν 

. τοὺς χυμοὺς τοὺς τὸν σπασμὸν ἐργασαμένους. εἰ δὲ ἐπὲ" 
ΕΝ ς Ὁ : , 3 

πυρετῷ. ὑπασμὸς ὃ ἐπὶ ξηρότητι γένηται, κακόν" χρήζει 
γὰρ χρόνου τὰ γεῦρα πρὸς τὴν τῆς ξηρ ρότητος ἰασιν- 

οὐκ ἀναμένει δὲ χρόνον ἡ συντονία τοῦ νοσήματος; ἀλλ 

ε ἐν τάχει καταλύει τὴν δύναμιν. καὶ ὀξὺν ϑάνατον ἐπιφέρει. 

441. Ἐπὶ πληρώσει καὶ κενώσει γίνεται ὃ σπα- 
σμός. ὅταν οὖν ἐφ᾽ ὑγιαίνοντος συμβῇ γενέσθαι σπασμὸν», 

σράντως ἐπὶ πληφώσει͵ τοῦτον ἀναγκαῖον εἶναι" πιλ ἡροῦν- 

ται δὲ τὰ λεῦοα γλίσχρω» καὶ ψυχρῶν χυμῶν, οἷς τρέφον-- 

ται. τούτοις ἐπιγενόμενος πυρετὸς λεπτῦνει καὶ ϑερμαίνει 

καὲ διαφορεῖ. εἰ δὲ ἐκ διακαῶν πυρετῶν ζηρανϑῇ τὸ νευ- 
ρῶδες τοῦ σώματος, καὲ σπασμὸς ἐπακολουϑήσει, μέγιστον 

ἥ 

τοῦτο καὶ ἐγγὺς ἀνίατον. ἢ γὰρ συντονία τοῦ γοσήμα- 
τὸς ἔν τἄχει καταλύει τὴν. δύναμιν.» χαὶ ὀξὺν φέρει τὸν 

ϑάνατον. 

. Τοῖσι μὴ κατὰ. “λόγον κουφίζουσιν, οὗ δεῖ πιστεύειν; 

ΠΣ: φοβέ ἕεσθϑαι. λίην τὰ μοχϑηρὰ γινόμενα παρὰ. λόγον. 
τὰ γὰρ πολλὰ τῶν τοιουτέων ἀβέβαια, καὶ οὐ πάνυ τί 

ὙΠΟ οὐδὲ χρονίζειν. εἴωϑε. -- ἐσ 

ΘΕΟΦ. ῬΕντοῦϑὰ παρακελδύεται τὸν ἰατρὸν ᾿μὴ ὡς 
ἔτυχε ϑαῤῥὲέϊν ἢ φοβεῖσθαι λέγων, τοῖς μὴ κατὰ λόγον 

ῥᾳστώνην 2) δεξαμένοις οὐ. δεῖ πιστεύειν ἤτοϊ ϑαῤῥεῖν, 
οἷον ὅταν εἰσβάλῃ γόσημα σφοδρὸν, εἶν᾽ ἐξαίφνης ῥαΐσῃ 
3) εἴτε δὲ ἐμέτων ἢ ἱδρώτων ἢ διαχωρημάτων ἢ. οὔρων 
,ἢ δὲ αἱμοῤῥαγίας χενωϑέντος, τοῦ. σώματος, ἀλλὰ μηδὲ 
πέψεως φαγέντων σημξίων, ἄπιστον ἡγητέον εἶναί τὴν 
τοιαύτην. ῥᾳστώνην. τὰ γὰρ ἀσήμως δᾳστωνήσαντα, κα- 
ϑὼς ἐν ἕτέροις λέλεκται, φιλυπόστροφα. εἶτα φησὶν; οὐδὲ 
φοβεῖσθαι λίην τὰ μοχϑηρὰ γινόμενα ᾿παραλόγως, οἷον 

ὅταν δυσπνοήση τις ἀλόγως. ἢ παφαφρφονήσῃ ἢ μεγάλῳ 

δίγει καταληφϑῆ, καὶ τοῦτο ἀβέβαιον ἣ ἡ) βέι:". οὗ δεῖ γὰρ 

1) χωρῶν .-Ὗ, ἃ. 2) δοξαζομένοις ἣ. 4. Ὁ. δεξαμένοις το Ν. 
8) μήτε Ψ. ἃ. : Ξ - 

1. 2ὶ 



 οω 0 22 ΄ 
ἘΠ Ίῆξ ᾿ Ξ : 

᾿ - τς υἱῷ ᾽ ΄ ἕ ἕ “ : Ἢ ᾿ 

1) φοβεῖσϑαε τὰ νομιζόμενα μὲν εἶναι μοχϑηρὸ, μὴ οντα. 
Σ , , 

δὲ χυρίως, ἀλλὰ παραλόγως γινόμενα. τέως γὰρ οὐδὲν 
ν ᾿ 7 Ἶ ι 

χαλεττὸν σημαίνουσεν. ἽΠπ ἡπατν, 

4.411. Ἐὶ γὰρ οὗ κατὰ λόγον δαστωνήσει τὸ νόσημα 
σφοδρὸν ἤως οὐ δὲ ἱδρώτων ἢ διαῤῥδοίας ἢ ἐμέτων ἢ αἷ- 
μοῤῥαγίας κενωθϑέντος τοῦ σώματος, ἢ μηδὲ πέψεως φα- 

γέντων σημείων, ἄπιστὸν ἡγητέον τὴν τοιαύτην δαστώνην, 
ὥσπερ καὶ εἰ δυσπνοήσείεν. ἀλόγως ἢ παραφρονήσειεν ἢ 
μεγάλως διγώσειεν. ὁμοῦ καὶ ταῦτα ἀβέβαια" πολλάκις γὰρ 
κρίσιν ἀγαθὴν ἀγγέλλει. τ 

κη΄. Τῶν πυρεσσόντων μὴ, παντάπασιν ἐπιπολαίως, τὸ 
χ Ὰ ἶ - 3 “. ες 

διαμένειν, καὶ μηδὲν ἐνδιδόναι τὸ σῶμα, ἢ καὶ ξυντή- 
Ἄεσθαν μᾶλλον τοῦ κατὰ λόγον, μοχϑηρόν" τὸ μὲν γὰρ. 

“- δ ς Ψ, 5» 

μῆκος νούσου σημαΐνει, τὸ δὲ ἀσϑενείην. ---. 

ΘΕΟᾧ. Νῦν ἐκ τῆς 2) ἕξεως τοῦ σώματος ποιεῖται 

τὴν διάγνωσιν. φησὶ γὰρ, τῶν πυρεσσόντων 3) μὴ παντά- 
σεασιν ξπιπολαίως, ἀλλὰ μέσως τὸ διαμένειν καὶ μηδὲν 
ἐνδιδόναν τὸ σῶμα, μοχϑηρόν" δηλὸοξ γὰρ πύκνωσιν τοῦ 
4) δέρματος καὶ πάχος χυμῶν καὶ διὰ τοῦτο καὶ μῆκος 

7 Ξ: τ Ά , μ - Α, , 7 

γόσου. Τὸ δὲ συντήκεσθαι μᾶλλον τοῦ πατὰ λόγον γίνε- 
ται διὰ λεπτότητα χυμῶν χαὲ μανότητα τοῦ δέρματος, καὶὲ 

ΣΌΣ -" Ἄ πιο ς »ας 5 ὦἡ.2 ΠΝ διὰ τοῦτο. χαὲ αὐτὸ μοχϑηρόν" ἀσϑένειαν γὰρ δυνάμεως 
δηλοῖ, Ἰστέον δὲ ὅτε τὸ μᾶλλον τοῦ χατὰ λόγον καὲ 
3 , -- ἡ» Γ ᾿ ΑἹ 5, 9 ΔΊΣ ἀμφότερα. εἰρηταῖ, πρὸὺς τὲ τὸ μὴ ὅδ) ἐνδιδόναν καὶ τὸ 
συντήκεσϑαϊξ. 

4.11. Σημεῖον ἀσϑενεῖας φησὶν, ἥ παρὰ φύσιν ἰσ- 
χνότης σημαΐνει δὲ ὅτε τὸ τοῦ σώματος ἀσύμτττωτον ἐπὸὲ 

πυκνώσει τοῦ δέρματος ἕπεται καὶ πάχει χυμῶν. τὸ συν- 
τήχεσθαν δέ ποτε μὲν διὰ λεπτότητα χυμῶν καὶ μανότητα 

Ὁ φοβηϑῆναι Ὁ. ο. Ν. 0) τάξεως τοῦ νοσήματος Ψ. ἃ. 3) Β΄ 
᾿Βιερβαπος μὴ παντάπασιν ἐπιπολαίως] αὐάϊάϊι, αὐυἱά ἴθ { τ 05. 
Ἐρδειμεσίθ ἀσύμπτωτον πιᾶπδέ δογρὺβ πβδῆσθ τ} απίοσαατι 1108 

ἐπνάϊοαϊ δεὰ τὸ τοὺς ἐφημέρους πυρετοὺς ξἐπιπολειΐους πως εἶναι χαὺ 

τοῦ βάϑους μὴ ὥπτεσθαι. 4) σώματος Ὑ, Ὁ. τογροτὶβ Ὁ. δ) ἔγδιπ 
θεῖν Ὁ. ἃ. ἮΝ. 
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τοῦ δέρματος ; ποτὲ δὲ διὰ μόνην ἀσθένειαν ᾿δυνά- : 

μεῶς. 5 
7 

κϑ', ᾿ἀρχομένων τῶν νούσων, ἢν τι δοκέῃ κινέειν, κίνει" 
ἀκμαζουσῶν “δὲ, ἡσυχίην ἔχειν θέλ: ἐστί. -- 

ΘΕΟΦ.. Οὗτός δ᾽ ἀφορισμὸς ἐπὶ τῶν ὀξέων ἀρμόδιον' 
ὃ δὲ λέγει , τοιοῦτόν ἔστιν; ὅτε σπόπει, ἐὰν ὀργᾷ ἧ ὕλη, 

χαὶ τότε 1) κένωσον" τοῦτο γάρ ἐστιν, ἤν τι- δοχέῃ" ἣν. δὲ 

μὴ δογᾷ, μὴ, κερώσῃς " 2) κίνησιν δὲ ἐνταῦϑα λέγει καὶ 
φλεβοτομίαν καὶ ἀάϑαροιν, σελὴν. εἶ δοχεῖ ἐ ὃν ἀρχῇ κάϑα- 

θον ἢ κένοσον » ἵνα εὑρίσκουσα ῇ φύσις ὀλίγην τὴν ὕλην ᾿ 
σύντομον ποιήσηται τὴν πέψιν καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν τῇ 9 

ὕλης" ἔν τῇ ἀχμῇ δὲ ἡσυχίαν ἐ ἔχειν βέλτιόν ἔστι. τότε γὰρ 

κατεκράτησεν ἧ φύσις τῆς ὕλης, καὶ σύμπεψις “γέγονε καὶ 

οὗὐ 3) χρείαν ἔχει τῆς τοῦ ἰατροῦ ἐπιχουρίας. ἔστε δὲ καὶ 
ἄλλως εἰπεῖν, ὅτε ἐπὲ τούτων τῶν »οσημάτων λεπτὸς ὕπό- 

1: ὄ υμὸς καὶ εὔοργος Καὶ εὐκίνητος καὶ δεέΐ 

αὐτὸν ἐν ἀρχῇ τἀχέως Ἵ ἀπελάσαι τοῦ σώματος, ᾿ὥστᾷ 
μὴ 'τῇ ἁἀτάκτῳ΄ κινήσει ἐπὲ πύρια ῥεύσας μόρια μέγα χἄ-: 

κὸν ἀπεργάσηταί. ἐν δὲ τῇ ἀπμῇ ἡσυχίαν ἔχειν χρὴ διὰ 
γὸ πρὸς πέψιν 5) ἦξαι τὴν ὕλην, τῆς ζωτικῆς ζαὶ 6) φυσι- 
κῆς δυνάμεως ἰσχυρῶν οὐσῶν ἕν τούτῳ τῷ χρόνῳ, τῆς ψυ- : 

χικῆς «δὲ τοὐπίπαν πεκμηπυίας; ὥσπε ἐρ ἔν τῇ ἐρῇ τὸ 

ἀνάπαλιν, : 

᾿- Περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλεα πάντα Ἵ) ἀσϑενέστερα" 

περὲ δὲ τὰς ἀκμὰς, ἰσχυρότερα, --- , 

1) χενώσεε χοῦ. Ὁ. ς, 5) χένωσιν Ὗ. ς, Ν, 5) ἔστι χρεία Ψ, δ Ὁ, 
Δ) ἀπαλλάξαι Δ. σ. 6) ἦχϑαι τὴν ὕλην Ψ. Ὁ. ΘΟ, Ψ, ἃ... 6) Εὶ 
βίορμᾶπο: ᾿αιοποῖα αὐδδὶ τοᾶαϊέ πὶσ ὩρβοΥβοιας ῥγαδοα 5, δα ξ᾿ 
ἴῃ ρῥειπεῖρίο ἀθθηΐα βἴπε οὐμπῖα, Ττῖὰ βεουπάππι παΐαξαίν σύμ δὺΞ 
γάμεις ψυχιχαὺ (αἰσϑητιχαὶ; λογισειζοὶ; ΖΙΨη ΤΙΣ) φρυδιχαὶ { (ἐλ τιχῆ; 
παϑεχτιπὴ, ἀλλοειωτιζὴ; ἀποχριπτικὴ;) ζωτζχεξ, (δφυγμειπὴ; ἀναπηευστιχή), 

παρὰ φύσιν {γἴα,. αἴτεα, νοσήματα, συμπτώματα, Τη ΡτΙποίρῖο, αὲ δὺυ- 

»άμεις φυσικαὶ ἀσθενεῖς εἷσε διὰ τὸ ἄπεπτον, τῶν χυμῶν (ᾳπῃσά ξπχ-, 
ογοΐοηθβ μα ϊςαπε), οοίογαθ ψῖσθα ἑοτίες; τῶν παρὰ φύσιν ζῃ ρεέΐπ- 

Εἰρίο ἀθο:  βξσαηε τηοτρὶ,ς [πὰ δεῖγθ βαδέ, ἐοείε5 αὖ φυσιχαῖ δυγάξ 

2}} 



524. : 

ΘΕΌΟΦ. 1) Καὶ οὗτος ὃ ἀφορισμὸς συνεχής ἔστι τῷ 

-ερὸ. αὐτοῦ. ἐν μὲν γὰρ ἐκείνῳ ἔλεγεν, ἀρχομένων. τῶν. 
γούσων ἤν τι δοκέῃ κινέειν, πίνει. ἐνταῦϑα δὲ τὴν αἰτίαν 
παραδίδωσι. περὶ γὰρ τὰς ἀρχὸς καὶ τὰ τέλη πάντα ἀσϑε.- 
νέστερα, περὶ δὲ τὰς ἀκμὰς ἰσχυρότερα. ἀρχὴν δὲ ἃ ἐν- 

ταῦθα φησι τὴν -ἀντιδιαστελλομένην τοῖς λοιποῖς Καιροῖς, . 

ἀγαβάσει φημὶ, καὶ ἀκμῇ; καὶ παραχμῇ.- ἔστι γὰρ ἀρχὴ 

χαὶ ἡ ἀχαριαία ἀρχὴ καὶ ἡ τρισὶν ἡμέραις περιγραφομέ- ᾿ 

ψη; τέλος δέ φῆσι τὴν παρακμήν. ἐν μὲν οὖν τῇ ἀρχῇ 

πάντα ἀσϑενέστερά εἰσι τουτέστι παροξυσμοὶ πυρετῶν, 

ἂγρ υπνίαι:; ἀλγήματα χαὶ τὰ λοιπὰ συμπτώματα... οὔτε 
γὰρ εὐθέως σφοδρῶς εἰσβάλλει. δ πυρετὸς πρὸς τὴν οἷ- 

᾿χδίαν ἄχμὴν συ) γαρινόμενος, οὔτε μὴν πάνυ κατεπείγει 

ἀγρυπνία, "δραλαλγία ἢ παφαφορά" ἔν δὲ τῇ ἀκμῇ προ-- 

χόπτοντος τοῦ χρόνου τὸ μέγεϑος. αὐτῶν ἀπολαμβά- 
»ουσιν. 

΄ 2421. Πᾶντα τὰ συμπτώματα δηλονότι περὶ τὰς. 

ἀῤχὰς καὶ τὰ τέλη ἀσϑενέστερα, περὲ δὲ τὰς ἀκμὰς ἰοχυ- ᾿ 
ότερα, καίτοιγε ἦ γόσος οὐκ ἐξ ἅπαντος ἐν τῇ ἀχμῇ, 

σχυροτέρα" ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν σσωϑησομένων πολλῷ βελτίων ῆ. 
Ἶἤ 

32 ὃν ἀρχῇ τῆς. νόσου" ἐν ἦ ἀρχῇ εἰ δε πη νεῖν διὸ φλεβοτο- 
μίας ἢ κλυστῆρος, πίνει, ὡς ἂν ἐλάττονος 1 χενομένης τῆς 
ὕλης, δᾷον αὐτῆς ἢ φύσις κρατήσειεν" ἐν δὲ ταῖς ἀκμαῖο 
το αἵ γὰρ πέψεις τῶν νόσων τηνικαῦτα γ 0»: 

δῳ Φυ νῷ ἘΝ 

.1λα΄. Τῷ ἐξ ἀῤῥωστίης εὐσιτεῦντι, μηδὲν ἐπιδιδόναι, τῷ 
σώματι, μοχϑηρόν. -- 

ΘΕΟΦ. Οὗτος ὃ. ἀφορισμὸς ἀναληπεῖχός ἐστὶ καὶ 

δῆλον ἐκ τοῦ εἰπεῖν δξ ἀῤδωστίη ἧς. εδὐσιτία δέ ἐστιν ἤ- 
Ψ. 

πολλὴ τροφή" φησὶν οὖν ἐὰν πολλῇ τις κε χρημένος τροφῇ 

μηδὲν. ἐπιδιδῷ κατὰ τὸ σῶμα, μοχϑηρόν. διὰ τί; ἐπειδὴ 

δ μίξεις (αὐυοῦ ἜΧοτοίξομ 65. δ] ουῃ) δἰ Ἱπουθὶ ἐΐ σγιιρίοιηδία, δηϊπ|8 6 
ῬυϊδαΒ. 46 0165. οἱ οᾶυβδ6. “) ἀσϑενέστατα --- ἰσχυρότατα, Υ. ἃ. Ὁ. 1) 
Ἦος 5. ῃο 9 η, ΠΟ ἜΣρυθβϑῖί Οογδᾶ, Ἐπὶ ἴῃ οοὔ, Ν. ϑομο οι ἴῃ 4 

Πιος 68: γεν ββειπυμι: .42 γὰρ τῶν νοσημάτων δυσφορίαι ἐν τῇ ἐπ ατ᾿ 
βάσει καὶ ἀκμῇ ἔχουσι τὸ ἐπαχϑὲς χοαὶ ἐπώδυνον, οὐχ οὕτω δὲ ἐν τῇ 

ἀρχῇ, ἢ ἐν τῇ παραγμῇ. τότε γὰρ μετριατεραν ὑπάρχουσιν. 



: 2 

ἤ ὄρεξις, οὐκ ἔστι. κατὰ φύσιν. ὀξώδης. γὰρ. ὑτούκενταν χυ-. 

μὸς περὶ τὴν γασεέρα,. ὃς ὀπεγείρει μὲν τὴν ὄρεξιν" Τελῆι 

διὰ ψύξιν οὐ πέττεζαι ἢ τροφὴ καὶ ἐντεῦϑεν ἀτροφεῖ. τὸ. 
σῶμα. : 

ΖΑ. Τὸ μήτε εἰς ,δὐτροφίαν ἐπιδιδόναι τὸ σῶμα: 
τρεφόμενον ἀξιολόγως, αὶ μήτε ἰσχύειν, ἢ διὰ τῆς τρεφούσης 
δυνάμεως" ἀσϑένειαν γίνεται; Σ ἢ. διὰ μον, χυμῶν. 

περιουσίαν. 

λβ΄. “ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἵ φαύλως ἔχοντες, χατὰ ἀρχὰς 
Ε Ν 2 ος Ν Ν 3 ᾽ δ ω 

μὲν εὐσιτεῦντες [1) καὶ μηδὲν ἐπιδιδοντες,] 2) πρὸς τῷ. 

τέλει: πάλιν ἀσιτέουσι. οἱ δὲ κατὰ ἀρχὰς μὲν ἀσιτεῦν- 
τες ἰσχυρῶς, ὕστερον δὲ εὐσιτεῦντες, βέλτιον ἀπαλλάσ- 
σουσὲ. -- : 

ΘΕΟΦ. Καὶ οὗτος ἀναληπτιχὸς ὃ ἀφορισμὸς, δύο- 
Σ - - Ζ; ΖΦ 

. δέ. τινα ἡμῖν ἐνταῦϑα παραδίδωσιν, ὧν χαὶ σύγχρισιν 
ποιεῖται. καὶ τούτων τὸ μὲν διαβάλλει, τὸ δὲ ἀποδέχεται: 
φησὶν οὖν, ὅτε οἱ φαύλως ἔχοντες͵ τουτέστιν. οὗ χυμούς. 

τινας περὶ τὸ σῶμα “μοχϑηροὺς ἐγκαταλελοιμβένους ἔχον- : 
ες, καταρχὰς μὲν. εὐσιτέογτες, ὕστερον. ἀσιτοῦσε καὶ χεῖ- 
ρον ἀπαλλάσσουσιν" οἱ δὲ τὸ ἀνάπαλιν ἐ ἔχοντες ἀὐταλλάσ- 

σουσι βέλτιον, διότι οὗ χαταρχὰς. εὐσιτέοντες εὐρωστίρ. 

τῶν ᾿ὀρεκτικῶν μορίων εὐσίτουν. ἀλλ᾽ ἐν. τῷ χρόνῳ. διὰ τὸ 
πλῆϑος τῆς τροφῆς αὐξηϑείσης. ἢ: χατξὰ τὸ σῶμα. μο- 

χϑηρίας, βλάδτεται καὶ ἢ ὄρεξις χαὶ διὰ τοῦτο ἀσιτοῦσι 
πρὸς τῷ τέλει. διὸ καὶ χεῖρον ἀπαλλάσσουσιν" οἱ μέντοι 
καταρχὰς ἀσιτοῦντες ἰσχυρῶς. τουτέστιν ὡς παντάπασινὀλίγα. 
5) λαμβάνοντες 4) ἤσίτουν, πευτούσης τῆς φύσεως τὸν μο-᾿ 

: χϑηρὸν χυμὸν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, χαϑὸν ἐνδεῶς διῃτῶντο: 

τούτου δὲ πεφϑέντος- ἐξ ἀνάγκης πρὸς τὸ. τέλος. εὐσιφοῦ-- 
σιν, οἵτινες καὶ “ Ἅ7105 ἀπαλλάσσουσιν. 

: ΖΑ] 7]. Οἱ κατ ἀρχὰς δὐσιτέοντξες, δρεγομένης τῆς φύσεως. 

δηλονότι, καὶ μὴ λαμβάνοντές τινὰ ἐπίδοσιν κρείττονα, 
πάλιν ἀποσιτοῦσιν ἤτοι ἄνορέκτως διάκεινται" οὗ δὲ κατὰ 

; : ξ Ἐ ἐξ ΣΣ ΕΞ 

1 ΘΟ, Ὁ. ἃ. 6. 90. τὸ τέλος Ὁ: 58) λεμιβάνει . ἃ. δὲ οὐ. 
πέετουσι Δ. Ὁ. Ὁ, Ἰοοο πεττούαης ἴδρυηε ἐπιξηάτούσης. 
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ἄρχας ἀσιτοῦντεο ἰσχυρῶς, ὕστερον δ᾽ εὐσιτοῦντες, βέλτιον. 

ἀπολλάσσουσι, πειμάσης τῆς φύσεως τὴν πακοχυμίαν, ἥτις. 
ἦν αἰτία τῆς ἀνορεξίας. : ᾿ 

᾿ ’ εν με! 

Α7.. Ἐν ἁπάσῃ. ψούσῳ τὸ ἐῤῥῶσϑαι τὴν, διάνοιαν, καὶ εὖ 
3 ὙΣΞΗ ᾿ 

ἔχειν πρὸς τὰς προσφορὰς, ἀγαθόν" τὸ δὲ ἐναντίον, 
᾿ κακόν, τε 

ΘΕΟΦ. Οἴτος προγνωστιχὸς ὃ δ ἀφορισμὸς καὶ ἀπὸ τῶν 
φιμιωτέρων ποιεῖται τὰς προγνώσεις τουτέστιν 1) ἐγκε- 
φάλου καὶ γαστρός. φησὶ γὰρ, ὅτι ἐν παντὲ νοσήματι τὸ 
φὴν διάνοιαν ἐῤῥῶσθαι καὶ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς προσῴφο- 

Ἃς 2) ΄ς 5 3 , . . ὅγε» κ᾿ , 
θὰς ἤτοι τὰς τροφὰς, ἄγαϑον, τὸ μὲν ἐῤῥῶσθϑαι τὴν δια- 

ψοίαν, ἀγαθὸν διὰ τὸ τὰ περὶ τὸν ἐγκέφαλον καὲ μήνιγγα, 
- ᾿ Ἱ 

ἔτι τε νωτιοῖον μυελὸν χαὶ διάφραγμα καὶ ὅλως τὰ νευρώδη 
μόρια καὶ μάλ ἐστα ὅσα πλησίον τοῦ ἐγκεφάλου, 2) ὑγιᾶ σῆ- 
μαίνεσϑαι. τὸ δὲ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς προσφορὰς καὶ αὐτὸ 
ἀγαϑὸν διὰ τὸ τὰ περὶ τὴν γαστέρα καὶ ἧπαρ, αὐτήν τὲ 
φὴν καρδίαν ὁμοίως ὑγιᾶ 'σημαίνεσϑαι. 

2441. Τὴν γὰρ τοῦ ἐγκεφάλου διάϑεσιν δηλοῖ. Ὁ καὶ 
φὴν τῆς γαστρὸς δῶσιν καὶ ἥπατος καὶ καρδίας. ξ 

λδ΄. Ἐν τῇσι νούσοισι ἧσσον κινδυνεύούσι, οἷσιν ἂν οἰκείη. 
τῆς φύσιος, καὶ τῆς ἡλικίης, καὶ τῆς ἕξιος, καὶ τῆς, 
ὥρης ἥ νοῦσορ 8) ἔη, ἢ οἷσιν ἂν μὴ οἰκείη κατά τὸ 
τουτέων. --- ᾿ 

ΘΕΟΦ. 4) Καὶ οὗτος ὅ ἀφορισμὸς προγνωστικός, 
ἐστι. ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι ὅσα νοσήματα συμφωνεῖ 

Ὁ). Εἰ Θίθρπαπο: Νϑάμα ψοπίγίοαϊαθ ποῖα αἵ φυσιχαΐ δυνάμεις 

ἴαθοταηί, 5ὶ ἐογοδταπι ῬΘπΘ 56. Βαδοί, ργορίες δοπβοπβαπ αὐτί θαι, 
εὖ ἔχειν πρὸς τὰς προσφορὰς] --- -- ἱστέον γὰρ ὅτε ἡ τῶν σιτίων 
προσαγωγὴ ἐπιϑυμέα τις ἐστὲ χαὶ ἔζρεσισ. --- εἰ τοίνυν ἕν τῇ ἐπιϑυμίᾳ 
Ξεἴται ἥ τῶν αἰτίων προσφορὰ, ἧ δὲ ἐπιϑυμία ἐν τῷ ἥπατί ἔστι; ἤηο ᾿ 
ὅτε χαὶ τὸ ἥπαρ εὖ ἔχον πρὸς τὰς ὑποφορὰς τῶν. ψούσων, ὑγιὲς ὑπάρ- 
Ζε,. -α Νόἧ ἰδίποη βαϊαίθπι τορθηίθ Ῥταθάϊοᾶϑ: ἸΆθογαγθ δηΐμπι ῬΟο5- 
δυπέ ἔντερα, πνεύμων. 9) ὑγιεινὰ Υ, Ρ. πάντως αἀα.Ν. 3) ὑπάρχῃ 

ἢ, 4) ἢἃ ϑίθριιαπο: “Ζ2έγει ὅτι ὅσα γοσήματα τοῖς Ἰδέοις σύμφωνα 
συστοίχοις ἥττογα ἔχει τὸν κέγδυνον. καὶ ἀπορεῖ ὁ “Τιο"λῆς πρὸς τὸν 
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τοῖς ἰδίοις συστοΐχοις, ἧττον ἔχει τὸν κίνδυνον, 1) ὅσα δὲ 
οὐ συμφωνεῖ, μέγαν ἐπιφέρει τὸν κίνδυνον, οἷον ἔπὶ παρα- 
δείγματος" ἐὰν δι ἕν. 2) ἀκμιοστι»ῇ ἡλικίᾳ τριταῖος, 

γένηται δὲ. καὲ ἐν γεροντιχῇ ἡλικέᾳ, διότι ἃ ἀσύμφωνός ἔστι 
τῇ γεροντικῇ. ἡλικίᾳ, μᾶλλον ἐπικίνδυνος, 3) ἧττον δὲ ἔν 

τῇ ἀὐμασ σχῇ: διότι σύμφωνος αὐτῇ ἐστι" πάλιν εἰ ἐν 

ϑέρει γένηται τριταῖος, οὔχ ἔστι πἰνδυνώδης, εἰ δὲ ἐν χει- 
μῶνε, ἐπικίνδυνος. δηλοῖ γὰρ ἐπὸὶ. τούτων τοὐτέστι τῶν 
ἀσυμφώνων τὸ αἴτιον ἰσχυρὸν εἶναι, ὥστε δύνασθαι »ι- 

κἂν τῆς ἐκ τῆς ὥρας γινομένης ἐναντιώσεως. ἐπὲ δὲ τῶν 
συμφώνων οὐ δηλοῦται μέγα τὸ αἴτιον" ἐπὶ τὸ ὅμοιον γὰρ 
ἧ ϑέρμη τὴν ἐκτροπὴν ἐπεδείξατο, τις εὐχερῶς γίνεται 
κἂν μὴ σφοδρὸν εἴ). τὸ τὴν ἐκτροπὴν ἐργαζόμενον αἴτιον. 
ὡσαύτως δὲ καὶ ἔχε φύσεως ἤτοι πράσεως τοῦ σώματος 

χαὶ τῶν λοιϊτῶν᾽ εἴρηται. 

Ἱπποσράτην. λέγων, τί φὴς, ὦ Ἱππόκρατες, ὅ καῦσος, ᾧτιν: ἔπετοῶς 
ζέσις διὰ τὴν ποιότητα τῆς ὕλης γχαὶ δένψος ἀφόρητον, παὶ ἀγρυπνία 

χοὶ τὰ τοιαῦτα, ὅσα ἂν ϑέρει. ἐστὶν; ἐπιειχέστερος διὰ τὴν, τῶν συ- 
. στοίχων ὥραν ἐστὶ», ὅτε πάντα τὰ χοχὰ ἐπετείγεται, ἢ ν τῷ χειμῶνε, 
ἡγνίχα τὸ σφοδρὸν τῆς χιγήσεως “ολάζεται χαὶ φλογώσεως, ζαὶ ἀμεν- 
ρότερον» γένεται καὶ τὸ δριμὺ ἀμβλύνεται χαὶ τὸ ὅλο» νόσημα ἠπίώ-, 
τερον χαϑίστατοι; ζοὶ τ ὅτι ἐν τῷ ϑέρεν ἢ ϑερμασία ἐστὶ τοῦ" 

περιέχοντος ἐπικρατῆς “αὶ χολὴν τοτηνιχοῦτο γενέσθαι συμβαίνει. ἐὰν 

οὖν ὃν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ χκαῦσον ἢ ΠΣ συμβοίσῃ γενέσθαι, οὗ θη- 

λοῦται μεγάλη ἡ ποιήσασα αἴτέα" ἐπὲ τὸ ὅμοιον γὰρ ἢ ϑερμὴ. ποιότης 

τὴν ἐχτροπὴν ἐδέξατο, ἥτες εὐχερῶς γένεται, χἂν μὴ σφοδρὸν εἴη τὸ 
τὴ» ξχτροπὴν ξργοζόμενον. αἴτεον. εἰ δὲ ἔν τῷ χειμῶνι, ἃς ψυχρότα-. 
τος τῇ φύσει ὑπάρχει, συμβῆ χοῦσος, χαλεπὸν τὸ τοιοῦτον" μεγάλην 
γὰρ χεὰ δραστιξὴν σημαένει τὴν αἰτέαν, ἐπὶ, τὸ ἀνόμοιον τῆς ξατροπῆς 

γενομένης, ὡς ξκβιάσασϑοι τὸ ἔγαντίο», λέγω δὴ τὴν ψΨψύξεν, χαὶ κινῆ- 
σαι αὐτὴν, εἴς τὸ ἔναντέον», τὴν ἐέσιν' λέγω καὶ παῦσιν. οὗ μόνον γὼῶρ 
τὴ» ὅποχειμένην ἕν τῇ ὥρᾳ ψύξεν ἐγέχησεν, ἀλλὰ χαὶ ϑεομοσίαν ὑφῆς 
ψεν. ὡσαύτως χα) ἐπὶ ἡλικιῶν δεῖ λαβεῖν τὸν λόγον εἰς. χαῤ ἔστενὴ 
ἀπορῆσαι, πῶς ὃ Ἱπποχράτης ποραξατιὼὸ» ἐΐρηξε βρόζχοι Ἐς. τοῖσι 

σφόδρα πρεσβυτέροισεν οὐ πεπαΐίνονται (εἰ δβὶ δϑίαβ τρια δὲ τοϑτ- 
δὺς ἐγ σ᾽ 19); πρὸς ὃ λέμομεν, ὅτε αὐτὸς ξαυτὸν ἐπελύσατο εἴπῶν 
τὸϊσε σφόδρα πρ. τουτέσεε τοῖς πάνυ γεγηράπόσι. 3) ὅσὰ -- χένδυ- 

»» οἵα. Ψ, ἃ. 2) δείαίξ ἀφο! ἠδηίς 6. πάραχμασ, 8). ἧττο» -- ἔπι- 

χένδ, ομι. Ψ. Ὁ. 6. : 



5... π 
, 442. Καὶ γὸρ φῇ μὲν ϑερμῇ φύσξι καὶ ἡλικίᾳ χαὶ ̓ 

Ἶ ἔδει: χαὶ ὥρᾳ, δηλονότι καὶ καταστάσει καὶ χώρᾳ τὰ ϑερμό- 
τέρα τῶν νοσημάτων ἐστὶν οἰκεῖα; ταῖς δὲ ψυχροτέραις τὰ 
ξηρότερα καὶ ταῖς ὑγροτέραις τὰ ὑγρότερα. 

Δλε΄. Ἔν ἁπάσῃσι τῇσι γούσοισι, τὰ περὶ τὸν ὀμφαλὸν χαὶ 
τὸ ἦτρον πάχος ἔχει», βέλτιόν ἐστι" τὸ δὲ σφόδρα λ 

στὸν καὶ ὀκτετηκὸς, μοχϑηρόν" ἐπισφαλὲς δὲ τὸ ἐροῦτ. 

᾿ φερὸς τὰς : κάτω καϑάρσιας. ---ί 

ἤθε ξε ς » ᾿ (Ξ 3 ἌΣ Σ , 

ΘΕΟΦ. Οὗτος σημειωτικὸς ὁ ἀφορισμος" σχόπει 
Ἢ ᾿ - ’ Α 32 7 ΐ ; 

γὰρ, φησὶν, ἐπὶ τῶν νοσημάτων τὰ περὶ τὸν ὀμφαλὸν καῖ 
Ἂν τ: Ἀ 5 Α ; 27 »-ὕ»ὦ Χ Σ ΕῚ ἐν 

σὸ ἦτρον, καὶ εἰ μὲν 1) πᾶχος ἔχδε ταῦτα, καλὸν, εἰ δὲ 
’ » 5 ν 2 5. , 2 , ν᾿ ὦ 

χατισχνὰ εἰσι καὶ ξκτετηχότα, μοχϑήρον.. ἰστέον δὲ ὅτι 
τὸ σύμπαν μέρος τὸ ἀπὸ τοῦ ξιφοειδοῦς χόνδρου μέχρι 
σῶν τῆς ἥβης ὀστῶν εἰς τρία διαιρεῖται, καὶ τὰ μὲν. ἄνω 

αὐτοῦ καλοῦνται ὑποχόνδρια, τὸ δὲ μέσον τὰ περὶ τὸν 

ὀμφαλὸ ὃν, τὰ δὲ τελευταῖα. ἦτρον. ἐν πάσῃ οὖν νόσῳ τὰ 
περὶ τὸν ὀμφαλὸν χαὲ τὸ ἦτρον πάχος ἔχειν βέλτιόν ἐστι. 
πρὸς τοῦ πάχους. γὰρ τῶν ἐπικδιμένων σωμάτων ὠφελεῖ- 
Ζαι ϑαλπόμενα καὶ ἡ πέψις, τούτων οὕτως ἐχόντων, χα- 
λῶς γίνεται καὶ ταῖς καϑάρσεσι 2) χαλῶς ὑπηρετοῦσιν 

ὡς ἰσχυρά. τὸ μέντοι σφόδρα λεπτὸν καὶ ἐχτετηκὸς κα 

1} Εἰ Βίερμαπο: πάχος δὲ ἁπλῶς εἰπεῖν ἀντὶ τοῦ σύμμετρον" - 
στέον δὲ ὅτε ἀπὸ τοῦ ξιφοειδοῦς χόγδρου μέχοι τοῦ περιτοναίου, 
ὕπερ χαὶ χτένα χαλοῦμεν, ἐπὶ γαστέρα (αὐτὴ ἐσι γάστριον 1) τὸ πᾶν 

ὀνομάζεται. διαιρεῖται δὲ τοῦτο εἰς δύο, εἰς αὐτό τε; τὸ ἐπιγάστριον, 

: ὅπερ χαὶ ὀμφαλὸν χαλ οὔμεν., “χαὶ εἷς τὸ ὑπογάστριον, ὅπερ ἐστὶ τὸ, 

φάτω τῆς γαστρὸς, ὁ δὴ χαὶ ἤτρὸν προσαγορεύεται. --- (Δ]οΥ δ᾽ 56 465 

δορᾶτ οἱ δοτ; ὑπᾶξ βϑουπάνπι τηοδσϊπιν ἀϊνογοαμν 1η οοίογας ρατίδθ 
ἀοΥίνδιαν (ἸΔΊΟΥ δορί. ἴῃ νΘη ΓΙ Οα] τ πι;. ὄργανον πεπτιχὸ», ΤΑῚ Π 05 

2, ψϑβ! 68 }), ὅρ. χωρητιχὸν ἤτοι ἀγγεῖον δεχτικόγ). Ὑοηΐ σα 5; 6015 

41 ψιοΐημδ,. ὥστε ἄφϑονον αὐτῇ (. 6. γαστρ)). τὴν τοῦ ϑερμοῦ χϑρη" 

γείαν,. οἷον ἔξ πρῶώτής ἀφετηρίας, χορηγεῖσϑαι. Τίθι 6χ Βεραίβ Ἐι 

Ἰϊθης νϑηίτίουΐα5. Ἑά]ογοπι Βϑυτῖς; δὲ πΐ οΔΙογθια σοηβογνθί, σε εριέίρύ- 
Ὅησεν αὐτὴν (936. ἢ φύσις) τῷ χαλουμένῳ ἔπίπλῳ, πανταχόϑεν αὐτῇ 
περιπειμένῳ. -- --α ξίδαπδ τηδογξίαθ ΠΥ ΌΠ, Ῥατίΐαμ, χαχόν. χηρεύεν ; 
γὰρ ἤ γαστὴρ τῶν οἰϊχείων σχεπασμόάτων. χοὶ φυλαττόντων τὸ ἔμιζφυ-: 

τον θερμόν; ἴηάε, τοοίο ἸΑθοΥδί εὐ Βυϊηογος, 2) κάλλιον. ἢ. «- 
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χὸν διὰ τὰς ἐναντίας αἰτίας. εἶ δέ τις εἴποι, διὰ τὶ καὶ 1) οὗ 
Ϊ 
τς - τὰς ἄνω χαϑάρσεις εἶπεν, ἐπισφαλεῖς, γάρ, εἶσι καὶ αὗται 

Ι - χοῖς οὕτω: διακειμένοις," 2) φήσομεν, ὅτι ὡς; σαφεῖς ἐχκεί- 
. γὰς παρέλιπεν. :ν 

4.21. Ταῦτα γὰρ 3) σημεῖα καὶ ἡ ἀσϑενοίας καὶ φτοῦ 

μὴ γπέττεσϑαι κατὰ γαστέρα τὰ σιτία καὶ κατὰ τὸ ἧπαρ 
μὴ αἱματοῦσϑαι. τὸ δ᾽ ὑποχόνδριον διαιρεῖται, εἰς τρία, 
εἰς τὰ ἐπιγάστρια, τὰ περὲ τὸν {18} καὶ τὸ ἦτρον. 

λῬς.. ὉΣ ὑγιεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα , ἕν τῇσι, φαρμακίῃσε 
- 4) [καϑαιρόμενοι] ἐκλύονται ταχέες, χκαὲ οἱ πονηρῇ τρο-. 

- 

᾿φῆ χρεόμενοι. -- 

- ΘΕΟΦ. ἜἘνταῦϑα συμβουλεύει δ᾽ Ἱπποκράτης, ὑγείας 
“προκχεϊμένης, μὴ καϑαίρειν φαρμάκοις καϑαρτικοῖς. λέγει 
γὰρ ἐχλύεσθαι αὐτούς: πῶς; ὅτε ἐπὶ τῶν ὑγιεινῶν ἀπέ- 
ϑιττόν ἔστι τὸ σῶμα,. τὸ δὲ φάρμαχον δοϑὲν χαὶ μὴ ̓εὑ- 
Οίσκον τι Χενῶσαι περιττὸν. ἀναστοιχειοῖ, τὴν τοῦ σώματος 
ἕξιν χαὶ ἅπτεται τῶν πγευμάτων,. εἶτα τῶν ὑγρῶν, εἶτα - 
καὶ τῶν “στερεῶν. χαὲ τὰ μὲν σχεδαννύει ᾽ τὰ δὲ διαφορεῖ, 

᾿" τὰ δὲ τήκει. τούτων δὲ γινομένων, ἀνάγκη -λειποϑυμίαν 
χαὶ συγκοπὴν ἕπεσθαι. καὶ μὴν καὶ τοὺς πολ) ἃ τροφῇ : 

᾿ χρωμένους ἐκλύεσθαῤ φησι τῇ καϑάρσει, ὅτι δ) μάχεται 

᾿ τῇ πακοχυμίᾳ τὸ “φάρμακον,. τῇ. πληϑυνϑείσῃ ἐκ. τῆς 
᾿ 6) μοχϑηρᾶς τροσῆθ- καὶ ἄρχεται χαϑαΐρειν αὐτύν.. αὕτη 

οὖν παϑαιρομένη. καὶ πεεριζοῦσα διὰ τῶν αἰσθητικῶν μορίων; 

δοιμεῖα καὶ δακνώδης ὑπάρχουσα, 12 ἀνίᾳ καὶ δήξει τὴν 
ἕχλυσιν ἐπιφέρει. πονηρὰν δὲ τροφὴν. λέγει τὴν προσεχῆ 

: τῶν μορίων, ἥτις. ἐστὶν ὅ αἱματικὸς, καὶ τὴν ἔξω,, ἥτις 
Ι. ἐστὲ τὰ σιτία. : 

441 Π7,. Οἱ ὑγιεινῶς ἔχοντες καὶ  φαρμοπουόμεροι συν»- 

τι κολεμε καὶ οὐ “ἀϑαίρονται. Ξ 

λζ. - Οἱ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες, ̓ φαρμακεύεσϑαι.ς ἔρ- 

γῶδες. --- τ : : 
΄ 

Ὁ μῆ- τ. Ῥ. 2) “λέγομεν ν. Ῥ. ς. Ν, 3) τ ἠμκύ, ει ἴῃ ἰοχέ. ση- 
μεῖα ἴῃ τὰρ. Ἅ.« Ομ. Οοἀά, 5) δέχεται Ψ. Ὁ. ο.΄. θ) πονηρᾶς Ὗ. Ῥ. 
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ΘΕΟΦ. Τῆς ἘΣ Σ; ἐννοίας παὶ οὗτος ἔχδται ὃ ἄφο- 

θισμός. φαρμακεύεσϑδι λέγει ἀντὶ τοῦ καϑαίρεσϑοι" δῦ δὲ, ὦ 

τὸ σύμμετρον. χαλεπὸν οὖ» φαρμοπεύεσϑαι τοὺς συμμέ.-. 
τρως ἔχοντας τὸ σῶμα. διὰ τί: ὅτε ἢ κάϑαρσις περιτ- 

τωμάτων ἐστὶ κάϑαρσις.᾿ εἰ δὲ γένηται ἂν ὑγιαίνουσι 
σώμασι ̓ μὴ εὑρίσκουσα τὸ οἰκεῖον δλπειν, συντήκει τ τὰ 

1) μόρια. 

᾿ Ρ᾿ -. ᾿ ο 

441. 3) ᾿4Ζποροῦσε γὰρ κακοχυμίας συντήκεται τῷ 
καϑαρτικῷ φαρμάκῳ τὸ αἷμα καὶ αἵ σάρκες, 

λη. Τὸ σμικρῷ χεῖρον καὶ πόμα. καὶ σιτίον, ἥδιον δὲ, 
τῶν βελτιόνων μὲν, ἀηδεστέρων δὲ, μᾶλλον 5) αἵτετέο». -- 

Θἅ ΟΦ. “Ἱιαιτητιπὸς ὗ ὑπάρχει ὃ παρὼν ἀφορισμὸς καὶ ἐἧδυ. 
τάτην φρᾶσιν τε καὶ. 4) ἐκεέγρολίλως σιεριέχει. ἔστι δὲ αὖ- 
τοῦ ἢ σύνταξις οὕτως. τὸ ὀλίγον κακὸν, κἂν πόμα ἢ κἂν 

"σιτίον, ἡδύτερον δὲ. τῷ κἄμνοντι τῶν βελτιόνων μὲν ἤτοι 
εὐπέπτων, ἀηδεστέρων δὲ ὁμοίως τῷ κάμνοντι, τοῦτο. 

μᾶλλον αἱρετέον. καὶ ἣ αἰτίᾳ οὐ διὰ τὸ κεχαρισμένον μό- 
γον τῷ κάμνοντι, καϑὼς ἐν ταῖς ἐπιδημέαις εἴρηται; ὅτι 

χάριτες, καμνόντων 5) πρέπουσαι, τῇ τέχνῃ" δεῖ γὰῤ χῶ- 
οίζεσθαι τοῖς κἀμνόυσιν, ἐν οἷς μὴ ἀκολούϑθεῖϊ μεγάλη : 

: βλ άβη, ἀλλὰ καὶ ὡς ὠφελιμώτατον ἀὐτῷ γενησόμενον. ὃ 

γὰρ ἂν ἡδέως προσενεγκώμεϑα, πὲριστέλλεσϑαι τοῦτο. ἦ 

γαστὴρ. εἴωθε χαὶ πέττειν μᾶλλον, ἀτεδχωρεῖν. δὲ ἀπὸ τῶν 
ἀηδῶν, ὡς γναυτίας καὶ Τὰ λοιπὰ κακὰ ἐπαγγελλόντων.. 

24:7. Τὸ πόμα καὶ τὸ σιτίον, τὸ ἥδιον μὲν ὃν τῷ 

γοσοῦντι, βλαβερὸν δ᾽ ἐπὶ ὀλίγον, μᾶλλον αἱρετὸν τῶν 
βελτιόνων μὲν καὶ ὡῳελιμωτέρων ὦ Ὄντων, ἀηδεστέρων δὲ 

δοκούντων τῷ χάμνοντι. 

λϑ'. Οἱ πρεσβύται τῶν γέων, ἐὰ μὲν πολλὰ γοσέουσι 
᾿ ἧσσον" ὁκόσα δὲ ἂν αὐτέοισι χρόνια νουσήματα γένηται," 
τὰ. πολλὰ ξυναποϑνήσκει. - 

1) σῶμα Ὗ, ἃ. 2) Οοά, εὐποροῦσι. 3) αἕρετόν Ὁ, ᾿ . ζρμη: 
γείαν Ὗ. «4.. γα --- περιέχ. οι. Ο,, 5) πρέπουσε Ὗ." ο. Ν. Ἑ 

Βίερθδηο: ὅπερ »γῦν φησι, αὶ ἐν τῇ ἔστῃ ἐπιδημέᾳ εἶπεν, οἱ χάριτες. 
τοῖς νοσέουσι χαὶ τὰ ἕξξῆς, 
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ΘΕΟΦ. 400 ἡλικιῶν παραβολὴν ποιξῖται οὗτος δ 
ἀφορισμὸς, ἀκμαστικῆς καὶ γεροντικῆς. λέγει. γὰρ ὅτι οὗ 
πρεσβύται, τῶν γέων ὡς τὰ πολλὰ νοσοῦσιν ἧττον καὶ τὰ 
ἑξῆς. καὶ ἡ αἰτία αὕτη, ὅτι οἵ γέροντες σώφρονα, λογι-" 

᾿ σμὸν ἔχοντες φείδονται ἀδδηφαγίας, ὑφ᾽ ἧς πλῆϑος γεννᾶ- 
ται περιττωμάτων" ἀπέριττοι δ᾽, ἐντεῦϑεν τὰ πολλὰ τυγ- 
χάνοντες. ἧττον νοσοῦσι. οἵ δὲ 1) νέοι διὰ τὸ τοῦ λογυ- 

᾿ σμοῦ ἄστατον πλῆϑος σιτίων προσφέρονται καἀντεῦϑεν 
ἀπεψίαις ὁτοιμότατα τῷ πλήϑει 1 περιπίπτοντες. εὐχερῶς 
καὶ ὡς ἐπίπαν νοσοῦσιν. εἶτα ΦΉ5]), ὁκόσα δ᾽ ἂν αὐτοῖς 
τοῖς γέρουσι χρόνια γοσήματὰ γένηται, τὰ πολλὰ ξυνα- 

σοϑνήσκει, διὰ τὴν 15 δυνάμεως ἀσθένειαν, μὴ δυνομέ- 

γῆς δαᾳδίως πέττειν τὰς γόσουνς. 

ο 441Μ. Ἢ γὰρ δύναμις αὐτῶν. ἀπ 3: νὴ: ἔστι τοῦ πέτ- 
τειν τὰ χρόνια νοσήματα διὰ τὸ εἶναι Ἰνυχοά" διὸ καὶ γέ- 
θοῦσι μᾶλλον ἢ »εωτέροις γίνεται. τοῖς γὰρ. οἰκείοις νο- 
σήμασιν δὐαλωτότεροι πάντες. τ ͵ 

μ΄. Ἐράγχοι καὶ κόρυζαν τοῖσι σφόδρα 2) Πρ σβύτησοι ἃ οὐ 
πεπαίνονται. --- 

ΘΕΟΦ. 3) Παράδειγμά τι τέϑεικε τοῦ πρὸ αὐτοῦ 
ἀφορισμοῦ. τόδε" ἐχεῖ γὰρ ἔλεγεν, ὁχόσα δ᾽ ἂν αὐτοῖς 
χρόνια γοσήματα, γένηται, τὰ πολλὰ ᾿ξυναποϑνήσκει. ὡς 

ἼΠ}5. οὖν ἐρωτῶντος διὰ τί; 4) ἐπάγει λέγων, βοάγχοι 

 Ξαὲ κόρυξαι τοῖσι σφόδρα. ̓ πρεσβύτῃσιν οὗ πεπαΐγονται. 
καὶ ἡ αἰτία; διὰ τὴν ἔνδειαν τοῦ θερμοῦ καὶ 7} ἄσϑέ- 
ψείαν τῶν δυνάμεων. 

2.22. “Καὶ γὰρ οὐ μόνον ταῦτα συναποϑγήσπει τοῖς 
πρεσβύταις, ἀλλὰ καὶ ψεφρῖτις καὶ ποδάγρα. καὶ ἀρϑρῖεις 
καὶ. ἰσχιὰς. καὶὲ τἄλλα ὅσα διὰ ψυχροὺς καὶ “εσχεῖς! γίνον- 

τὰν χυμοὺς, οὺς καὶ τῶν ἀκμαζόντων τινὶ, μὴ ὅτι πρε- ͵ 
σβύτῃ χαλεπὸν ἐχπεφϑῆναι. 

1) νεώτεροι Ὁ, Ὁ. 6. 2) 7 πρεσβυτέροισι Ὁ... γέρουσι γ. ρ. 3,8 
ϑίερμαπο; Οὗτος ὁ ἀφορισμὸς τὸν γοῦν προσλαβὼν σύνδεσμον ὄυγες 

χὴς τῷ πρὸ αὐτοῦ εὐρεϑήσεται,,. -- σόρυζΐκ 3 “τπιᾶδ8ο. βράγχος 1π ἔααςῖ- 

θ05 οἱ δτίοτία ἄϑροῖα, βὴξ ἴθ ἐβοζδοθ, 4) ἐπείγει Υ, 8. 

Σ 



Ὡ. πο 
᾽ τ 3 τς , ; ΕΗ ΤΣ : ᾿ς 

μα΄. Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὺ ἰσχυρῶς, ἀνεὺ φανερῆς: 
προφάσιος, ἐξαπίνης τελευτῶσι.. ---- , 

ΘΕΟΦ. 1) ̓ Ἐνταῦϑα' πρόγνωσιν. ϑανάτου ποιεῖται. 

λέγών ᾿ ὅτι ἐάν τις ἐχλύηται πολλᾶκις, καὶ ἰσχυρῶς ἄνευ" 

πφοφάσεως φανερᾶς, οὗτος ἐξαπίνης ἑῷ. χρόνῳ τελευτᾷ" 

2) ξὰν γὰρ ἐπὶ Φανερᾷ αἰτίᾳ ἐκλύωνται, οὐ τελευτῶσι" 
γυνὴ γάρ τις, ὡς φησὶ Γαληνὸς, ἕν τινε βαλανείῳ συνξ-: 

χῶς ἐξελύετο᾽ ἐξεκαίετο δὲ πονηρᾷ ὕλῃ τὸ βαλανεῖον" διὸ. 
καὶ ἐλειποϑύμει. 8) ζητουμένης δὲ τῆς αἰτίας, ὥς φησιν ὅ. 

Τ' αληνὸς, ἃ ἀγατεμὼν εὗρον ἐν ταῖς κοιλί ἰαις τῆς καρδίας 4). χι- 

τῶνα περικείμενον πεπληρωμένον ὑγροῦ δυσώδους, ὃ ὅπερ 

ὑγρὸν ἐκεῖνο τῇ μοχϑηρᾷ ποιότητι διέφϑειρεν ἄὲι. καὶ ἐλυ- 

μαίνετο τὸν ζωτικὸν τόνον, καὶ τὸ πάϑος τῆς ἐκλύσεως. 

ἐποίει. ἐπειδὴ. δὲ Φανερὸν ἣν τὸ ποιοῦν αἴτιον, οὐχ ἦν͵ 
αὐτῇ καχόν. ξὰν οὖν ἄνευ φανερᾶς αἰτίας ἐχλυωνταί τιγες; 

ἤτοι λειποθϑυμοῦσι πολλάκις τε καὶ ἰσχυρῶς, ἐξαπίνης τὸ. 

1) ᾿ὶ Βίορμβαμο: Τυὶα δα τπουρυμ οἰβοίοπάαπι γα αϊσπέθγ, ἔπι 

τηδειότης τοῦ χάμγοντος, μέγεϑος τοῦ δρῶντος, δαψίλεια τοῦ μεταξὺ 

χρόνου. , Θυοᾶ’ ΘχοΙαρ} 5 1Ππυβίγδέ, ν, ς.. ἔδύσαπι πο οἴομαι! δάά- 

τοδηία διὰ τὸ μὴ πεφυχένωι αὐτὸν ἐνδαμάζεσθϑαι σιδήρῳ. --- οὕτω 

γοῦν δὰ φλογὸς τὴν χεῖρα πολλάχις ἐν ἀκαριαίῳ χρόνῳ παροδεύον- 
τες; οὐδὲν ὑπὸ τοῦ πυρὸς πάσχομεν. -- ἀοἰπᾶθ ᾿ηάτοδέ {18 Πᾶ6ς ἴῃ 
ἴος ρορβυεβίαθ οᾶθῃ δἄοββθ, προσδιορισμός: ΘαΙοοὶ οαβαπι τϑίοσί 

τπριποτδίηη ἀθοαθθ ἃ ἜΒΘΟΡΒΙΙο, ὉΡῚ ἃ πη8}15. Βα! ποὶβ ἔχλύοντοι3 

προσδιορισμὸς 68. δαάϊίαβ. ἄνευ φανερᾶς προφάσεως. -- -- ζητῶν δὲ. 
τὴν αἰτίαν, ὥς φησιν ὃ Τιαληνὸς, πόϑεν ἢ συνεχὴς αὕτη τοῖς οὕτω 

πάσχουσι λειποϑυμία γένεται, ἥτις τῷ. χρόνῳ χαὶ εἰς ϑάνγατον ἀποτε- 

2ευτας, εὑρεν ὅτι πολλὰ τῶν ζώων ἀνατμηϑέντα, τρύπῳ τοεούτῳ ἀδο- 

ζήτως ᾿ ΤΩΣ ΘΕ ΣΙΙ͂Σ εὕρηνται ἐν ταῖς “ποιλίαις τῆς. καρδίας χιτῶγά 

τινα περιχείμενον» ἔχοντα, πεπληρωμένον ὑγροῦ δυσώδους, ὅπερ ὑγρὺν 
τῇ μοχϑηρῷ ἔκείνῃ ποιότητι διέφϑειρεν ἀεὶ χαὶ ἐλυμαίνετο τὸν ζωτι- 
Ζζὸν τόνον, χαὺ τὸ πάϑος τῆς ἐχλύσεως ἐποίει εἰ υἱεϊπιαπι ἀΐοπι δὰ 

ἔεγοθαί. --- τοῦτο οὖν χαὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων συμβαίνει (ρτῖπιο ἔτθ-, 
ᾳυθηΐο5. ΠΡΟ τᾶ 6, {02 Π]0Υ8); διὸ οὗ τοιοῦτον χαὶ παλμοῦ τινος 

ποτὰ τὴν χαοδίαν αὐτῶν γινομένου αἱσϑάνονται, ὅπορ καὶ ᾿Δντιπεάτρῷ 

συνέβαινέ τῷ ἰατρῷ» ὅστις ἐπὶ πολλαῖς λειποϑυμέαις λειποϑυμήσας, : 
ἐξαίφνης ΠΣ 2) ἐὰν. -- τελευτῶσι οὐ, Ψ. ἃ, 3) ζητ. --’΄ 

ἔπρέει, αἰάίτηα, σαπέ ΔΡΒΟΣΊβμΩΣ γοιθα ἴῃ ὅ, ΒΡ. ο, Ὁ, ὁ, Νι 4) ΜΌΣΡΙΜΕ 
Οροτα κ οΥβδηΐσιχη, 

- 
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λευτῶσι᾽ διὸ καὶ ἐπὶ τούτων ὃ ζωτικὸς τόνος πάνυ ἄσϑε- 

γεῖ" διὸ καὶ “ῥαδίως ἐπὶ τοῖς τὐΟο 0: ξχλύονται. καὶ 

διὰ τοῦτο καὶ ἐξαπίνης τελξυτῶσι διὰ τὸ ἐμποδίζειν τὴν 

καρδίαν διαστελλομένην. ὄγκον 5. ἢ “ἰδ ἐπικεδίμιε- 

πον τῷ περικαρδίῳ. 

441. Οὐ πάντες. οἱ ἐκλυόμενοι πολι το σιν ἐξαίφνης, 

ἀλλ οἱ πάσχοντες τοῦτο κατὰ διορισμοὺς τρεῖς ἤτοι πολ-- 

λάκις καὶ ἰσχυρῶς 'χαὶ ἄνευ φανερᾶς προφάσεως τῆς γινο- 

μένης ὉΠ. ονότι ἀπὸ τῆς ἐν βαλανείῳ συνεχοῦς. διατριβῆς, 

ἢ ὃξ ἀσϊτίας, ἢ) τινος ἄλλης προφάδεως, 

κβ΄. Ζύειν ᾿ἀποπληξίην ἢ ἰσχυρὴν τ} ἀδύνατον, ἀσϑενέα δὲ 

“οὐ, ἢ τ: 

ΕἘΟΦ. 1) ἸΑποπληξία ἐστὶν ἀναισθησία καὶ ἀκινησία 
τοῦ παντὸς σώματος μετὰ βλάβης τῶν ἡγεμονικῶν ἐνερ- 
γειῶν" τὸ δὲ αἴτιον αὐτῆς, 2) ὑγρότης φλεγματώδης χέλη-- 

θοῦσα τὸν ἐγκέφαλον καὶ 8) τὸ τούτου σῶμα. γίνεται. δὲ 
οὕτως" ὥσπερ. νέφος παρατρέχον. ἥλιον κωλύει χαὶ οὐκ 
ἐξ αὐτὸν καταλάμπειν τὴν 7» οὕτω καὶ ἐνταῦϑα ἢ ὑγρό- 
τῆς; ὥσπερ᾽ σι γέφος, περισκέπουσα τὸν ἐγκέφαλον, χω- 
λύει αὐτὸν ἐκπρέμιπεεῖν τὰς δυνάμεις ἐν ᾿ὅλῳ τῷ σώματι, 

καὶ διὰ τοῦτο ἀκίνητον χαὶ ἀναίσθητον μένει. ἔστι μὲν 
τ :.5 ἡ, 8) Ἔχ. Ὁ Α , ς ον ,. : 

οὖ» ἡ ἀποτιληξία διττὴ, ἢ μὲν μεγαλη, ἢ δὲ μικρὰ" ἀμφῶ 
᾿ ξύπες - ὃ -» 2 ὃ - 

δὲ κρίνονται τῷ μέτρῳ τῆς ἀναπνοῆς. ὅσοι γὰρ ἀνατενέ- 
: ᾧ τ Ξ " ΚΣ ἘΡΡῚΣ ΕΙΣ ΣΕ : 

υσι μετὰ βίας σφοδροτάτης καὶ διαλείπουσαν. ἔχουσι τὴν 
ΕΣ, ν ὑτ' 25: 5 . ς 3 Ε ἣ τὶ . η ἐπ 
ἀναπνοὴν, τούτοις ἰσχυρὰ ἢ ἀποπληξία, ἣν καὶ λύειν 1π-: 

Υ͂ 

1). ἢ Βίθρβδηο: Θαδοτίίαν : πϑίστα δρομίοχίδθ; δβί, ἔμφρα- 

ξις τῶν Σοιλιῶν» τοῦ ἐγκεφάλου, ἀϊαι[ε5], ε8ι58, (παχὺς χαὺ γλίσχρος 

χυμὸς) εἰ Ἰοοο δῇξρείο. ἀποροῦδιε δὲ. οἱ διαλεχτιχοὶ αποχηοᾶο ἴπ. ἄκε- 

γνησία (ἰίδααο στερήσει) ἀσϑεγὴς. χαὺ μεγάλη ΔΡορ οχία. 6856. ῬΒΞΙ. 

Αἱ ἀϊεϊμιυβ αὐόαπδ ἀσφυχτους. ἘΠῚ ἴῃ δρορίοπκὶδ τοορ γδίῖο. Ῥετβο- 

“γεῦδέ, δχ σα ΐα5 ἰητθουιίαίθ οτδάαμη ἀρορ]οχίδθ βυπιπππ5. δ τηοία 
{πόγάςῖθ, ΑἸέδθγαμῃ βἰϑηαχη τρϑίοτῖθ δὰ} ταϊποτνῖβ δρορ!οκῖδθ ἐχ- τῆς 
αἰσϑησίας ΒΌΠΛΙΧΩβ, αὐ86 Ταΐππ5 δἰδοία θβϑί αυδηὰ χένησις. φησὴ 1: , 

ὁ Ταληνὸς ὅτι ὑπὸ μείξονος δυνάμεως ἡ ἡ πίνησις ἐπιτελεῖται, ἡ. δὲ αἷ- 

σϑησις ὑπὸ ἥττονος. 2) ὑγρότητος φλεγματώδους πλήρωσις . ἃ. 3) 
ἐργαζομένη τὸ σῶμοω ἀκίγητονγ Ψ. » Ο, Ξ 
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ποκράτης ἀμήχανον ἔφη; διὰ τὸ βλάπτειν μεγάλως τὴν. 
ἀναπνοήν" ὅσοι δὲ τάξιν τινὰ σώζουσι τῆς ἀναπνοῆς, ἀσϑε-. 

γὴς τούτοις ἢ ἀποπληξία, ἣν καὶ οὐ δηΐδιον τουτέστιν 
εὔχολον λύειν ἔφη, διὰ τὸ καὶ αὐτὴν τὴν ἀναπγοὴν βλά. 
πίειν. εἰ δέ τις εἴποι διὰ τί, τῶν ἄλλων μυῶν πάντων 
ἐν ταῖς ἀποπληξίαις ἀκινήτων γενομένων, οἵ τὸν ϑώραχα. 

δαστέλλοντες κινοῦνται ττολλάκις, λέγομεν διὰ τὴν χρείαν. 

τῆς ἀναπνοῆς, ἐπεγειρούσης αὐτὴν τῆς ἂν τοῖς γξύροις ἡ 

δυνάμεως ἐπὶ τὴν ἐνέργειαν. πρὸς δὲ τοὺς “ἀποροῦντας 
ὅτι εἰ ἀποπληξία ἐστὶν ἀναισϑησία καὶ ἀκινησία τοῦ παν-᾿ 
τὸς σώματος, ταῦτα δὲ στερήσεις, εἰσὶ, πῶς ἐνδέχεται ἐ ἐπὶ ' 

φτερήσει λαμβάνειν τὸ μᾷλλον καὶ ἧττον, ὥς λέγειν ὅτι ἡ 
μὲν μᾶλλόν ἔστιν ἀποπληξία, ἡ δὲ ἧττον, λέγομεν, ὅτι 
οὐκ ἔστι παντελῶς ἀναισϑησία καὶ ἀκινησία ἐπὶ τῶν. 
ἄποπλήκτων" οἱ γὰρ τὸν ϑώραχα κιψοῦντες μύες πάντες 
1) κινούμενοι οὖ». ἀκινησίαν τταντελῆ ἐγεργοῦσεν, 

4272. Ἐν ταῖς ἀποπληξίαις ἐξαίφνης ἀναίσϑητοί 18 

χαὶ ἀκίνητοι γίνονται πᾶν τὸ σῶμα, πλὴν μόνης τῆς 
ἀναπνοῆς, ὡς εἴγε καὶ αὕτη κωλυϑείη, μεγίστη τέ ἐστιν 
ἤδη καὶ ὀξυτάτη. γίνεται δὲ πᾶσα ἀποπληξία, τῆς ψυχι- 

κῆς δυνάμεως ἐπιῤῥεῖν ἀδυνατούσης τοῖς κάτω τῆς χεφα- 
λῆς, ἢ διὰ φλεγμονώδη τινὰ διάϑεσιν ἐν αὐτῷ τῷ ἐγχεφά- 
λῳ συστᾶσαν, ἢ τῶν κοιλιῶν αὐτῷ πιμπλαμένων ὑγρότητος 
φλεγματώδους ἢ παχείας" κινοῦνται δὲ πάντες οἵ μύες οἱ 
κινοῦντες τὸν ϑώρακα, καὶ οὐδεὶς ἕτερος τῶν ἐν τῷ σώ- 
ματι διὰ τὸ τῆς ἀναπνοῆς ἀναγκαῖον. 

[2 

ι.}7. Τῶν ἀπαγχομένων καὶ καταλυομένων ᾽ μήπω τεϑνή- 

κότων, οὐκ ἀναφέρουσι, οἷσιν ἂν ἀφρὸς ἔῃ περὶ τὸ 

ΘΈΕΟΦ. “Σημεῖον Ἱπποχράτης παραδίδωσιν ἐπὶ τῶν. 
ἀπαγχόμένων 'παὶ καταλυομένων τὸν ἀφρόν" φησὶ γὰρ 
τῶν 2) ΠΡΌ τουτέστιν ἀγχόνῃ ξαλωκότων καὶ χα- 

1) χιν. ---- παντελῆ οἴη. “τ. α, ποιοῦσιν. Ὑ. Ὁ... 9) Πὶ ΒίορΒδπο: πρὶς 
λάσις τις ἀπαγχονεῖται. ἤ ὑπὸ; κελεύσεως ἄρχοντος ἢ βασιλέως. 9ὲε 
ρέμα ἀἰδβεγῖες ἀφρός ἔστε μάχη. ὑγροῦ καὶ πνεύματος ἢ ἄϑροισμα, 



-- 
"2 

: 2: : 2 , : 
ταλυομένων ἧτοι μελλόντων ἀποϑνήσκειν, 1): μηδέπω : 

. δὲ τεϑνηχότων, φιλανϑρωπέας ἀξιουμένω», οὐκ ἀναφέρου- 

σιν» οἷς ἂν ἀφρὸς ἢ περὶ ̓χὸ σεόμα. διότι ἐπὰν ληφϑῆ. 
τις ἀγχόνῃ, ᾿πίλησιν ὑφίσταται τὰ περὶ τὸν τράχηλον 
ψεῦρα χαὶ ἀγγεῖα. τούτων πιλουμένων, ̓ ἀποχλείονται δη- 
λονότε οἱ πόροι" τούτων ἀποκλεϊομένων, οὐκ ἐκκρίνεται 
τὰ λεγνυώδη περιττώματα χαὶ ἀὴρ οὐκ εἰσάγεται. τούτου 
εἢ εἰσαγομένου, οὐ ῥισείζ: τας τὸ ἔμφυτον. 9350, μὸν, χαν»--: 

τεῦϑεν ἐπείγεται ὡς ἐπὲ τὰ ΖΈω"ς εἶτα περίτυ γχάνξι τοῖς 

πόροις Ὁ 3 καὶ πάλιν ὑπονοστεῖ" εἰτὰ παλιν 

᾿ἐπὲ τὰ ξξῷ ὁρμᾷ κἀντεῦϑεν πολυειδῶς͵ κιγούμενον, ἅμα... 

ευζξοὶ ϑερμότερον ξαυτοῦ γινόμενον τὸν. “ἀφρὸν. 2) ἀπεργάξ 8- 

τοῦ. πνευμάτων ὃν τῇ τοιαύτη κινήσεί τιχτομένων ζαὲ 
ὑμενούντων, ἤτοι ἐξαφριζόντων τὴν παρατυγχάνουσαν ἐκεῖ 
ὑγρότητα.. χαξ. οὕτως χινδυνεύε! μὴ ὀυτιζόμενον εἰσαγωγῆ 

τοῦ ἔξωϑεν 3) ἀέρος μηδὲ τῶν λιγνυῶν ἔτι ἐκκρινομένων, 

οσβεσϑῆναι τὸ ἔμφυτον ϑερμόν. 

4411. Πᾶσα, “γένεσις ἀφροῦ. ἐκ δυξῖν οὐσιῶν μίξεως 
νι 

: ἀποτελεῖται, πεν μμσικῆς. παὲ ὑγρᾶς, βιαίως κινουμένων ἢ 

ἀμφοῦν. ἢ τῆς ξτέρας, ποτὲ δὲ ὑπὸ ἰσχυρᾶς κινουμένων 
ϑερμότητος " παράδειγμα τοῦ πνεύματος. οἵ ἐν τῇ “ϑαλάσ- 
σῇ ἄνεμον, τῆς δὲ ϑερμότητος οὗ ὑποκαιόμενοι, λέβητες. 
οὕτω, πᾶν τοῖς ζώοις, ἐν μὲν τοῖς ,ἐπιληπτικοῖς σπασμοῖς. 
ἢ συντονία τῶν κινήσεων γεννᾷ τὸν ἀφρὸν, ἐπὲ δὲ τῶν 
πάτερων ἣ ϑερμασία, ἐπὲ δὲ τῶν δρομέων ἵππων ἄμφω 
φαΐνεται σύντονα. ὀλέθριον οἷν ἔστε: σημεῖον ὃ ἀφρὸς, 
“ἐπειδὴ τῆς βίας τοῦ πνεύματός ἔστε δηλωτικὸν, ἣν πάσχει, 
σενιγομένου τοῦ ζώου: Ξ 

πλειόνων πομφολύγων. πορερόλυξ δὲ ἔστιν ὑγρότης λεπτὴ καὶ ὑμενώ- 
δης περιεχτιχὴ πνεύματος. ἘΠῚ ἢ διὰ κίνησιν (ἐν ἀκταῖς) ἢ διὰ 

θερμασίαν (ἐν ζωμοῖς) ἢ δεὰ τὸ συναμφότερον (ἂν τρέχουσιν ἵπποις). 
-- ϑραπια πο 6 νεβέξεειίο. σοϑηξί, Ναπὶ ἰππὶ νοϊτυμα Ἔχ οἰίαγοῖ. 

ἘΠῚ δυίεπι ἱπαυϊείπαϊπθ τοῦ ἐρερύτου ϑερμοῦ., απο 1} 10 εἰίγοφεσ 

Σρονείστ, (0110 οδϑιξρϑίσ, δὲ ἑδπάξδη ἔπ ραϊπιοπεπι ἀδνθμηατ, Ἐαδϑὲπε 

ῬΦΟΣΟ ἘΠ μερι πο ἐπχοξέδες ἐσὲ δηῖτμη ἀεοωδέστερος ὅ ΠΡΟΣ 

Ε) μηδ. -ἴ ἀξιουμ. οἵα. Ὁ. ἃ, 3) πατεργ- ν. 8. 3. ἀέρος 

μι. . ἃ. : 
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ομδ', Οὗ 7 παχέες σφόδρα 1) κατὰ φύσιν, ταχυϑάνατοι μᾶ 5): 

λον γίνονται τῶν ἰσχνῶν. --- 

ΘΕ ΟΦ. Σκόπει πανταχοῦ 2) πῶς τὰς ἀμετρίας φεὺ 

γεῦ δ Ἱπποκράτης. ταχυϑανάτους γὰρ τοὺς φύσει ἢ. 

σφόδρα͵ παχεῖς. ἤτοι τοὺς ἐκ γενετῆς ἀποφαίνει “μᾶλλον 

τῶν ἰσχνῶν ἢ ὅτι ἀσϑενὲς ὃν τοῖς τοιούτοις σώμασι τὸ 
ἔμφυτον ϑερμὸν ἢ ὃτι πλῆϑος ὑπόκειται πιμελῆς χαὶ. 

περιττωματικὴ ὑγρότης͵ ᾿χαὶ πύκνωσις τῆς ἐπιφανείας, 
ἧστινος πεπυκνωμένης. ἀδιαφόρητα γίνεταν τὰ πέριτ-. 
τώματα. ταῦτα δὲ μὴ διαφορούμενα ἀϑροίζεται, ἐν 
τῷ βάϑει, 3) ἐκεῖσε, δὲ χωροῦντα πληροῦσι τὰς ἀρτηρίας 

καὶ τὰς φλέβας, ὧν στενοχωρουμένων καταπνίγεται τὸ 

ἔμφυτον ϑερμὸν χἀντεῦϑεν ϑάγατος ἐπακολουϑεῖ., οἵ μέν- Ξ 

τοι ἰαχνοὶ ἃ ἀποϑνήσκχονσι καὶ αὐτοὶ, ἧττον δὲ ἐκείνων, ὅτι. 

οὐκ ἔστιν αὐτοῖς τοσαῦτα περιττώματα, ὥστε χαταπνί- 
γεσϑαι τὸ ἔμφυτον ϑερμόν᾽ ἄλλῳ δὲ τρόπῳ 4) τῷ δια- 
φορεῖσϑαι ἐπὲ τούτων δ) τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν καὶ διὰ τὸ κά- - 
Τισχνον χαὶ θ) εὐπαϑὲς τοῦ σώματος. λείπεται οὖν ὃ 

7) εὔσαρκος ἤγουν ὅ σύμμετρος εἰς μαχρὸν γῆρας ἀφ 
κέσϑαν τῷ λόγῳ τῆς συμμετρίας. 

4411. Στεναὶ γάρ εἰσὶ τούτων αἱ ἀρτηρίαι καὶ αἱ 
φλέβες, διὸ καὶ αἷμα καὶ πνεῦμα παντελῶς ὀλίγον ἔχουσιν, . 

ὧστε ἐπειδὰν προέρχωνται χκαϑ' ἡλικίαν, ταχέως ἐπὶ μι- 
- ΄ ’ὔ «ς ᾿ 3. ἐν 

χρᾷ προφάσει ἣ ἔμφυτος αὑτῶν ϑερμασία διαφϑείρεται». 

με΄. Τῶν ἐπιληπεικῶν τοῖσι νέοισιν ἀπαλλαγὴν αἵ μέτα, Ὁ 
βολαὶ μάλιστα τῆς ἡλικίης, καὶ τῶν ὡρέων, καὶ, τῶν 

τόπων, καὶ τῶν βίων. ποιέουσι. -- 

ΘΕΟΦ. 8) Ἐπιληψία ἐστὶ σπασμὸς τοῦ ὅλου σώμα- 

1) χατὰ φύσιν οπι. Ὗ. ἃ... 2) πῶς διαλέγεται ὃ Ψ. Ὁ. Ο.. Ο. δ.’ 
ς. 3) ἀϑροιζόμενα δὲ χαὶ εἴσω Ὗ. Ὁ, 4) τὸ Ν. διαφορεῖταν Ὗ. Ὁ: 
5). τὰ περιττώματα ν.8. 6) ἀπαϑὲς να. ὴ Εὶ Βίθρμδπο: Μεμα-. 
ϑήχαμεν. “γὰρ ἐν. τῷ περὲ τροφῆς, ὅτε οὗ εὐδιαφόρητοι ὑγιεινοὺ μὲν 
χατὰ τοῦτο; ἀσϑενεῖς δὲ, διὰ «τὸ συγδιαιςορεῖσθϑαν χαὺ τὴν χοηστὴν 
ὕλην τῇ ἀχρήστῳ" οἱ δὲ ϑυσδιαφόρητοι, εὐσϑενεῖς μὲν, ὡὴ διαιορου- 
ψιένγων τούτοις τῶν ἀναγχαίων ἑτοίμως, -«γψοσεροὺ δὲ, διὰ τὸ πλῆϑος τῶν 
ἐπισωρευομένων αὐτοῖς περιττωμάτων. 8). Ἐὶ Θίορμαμο : ἐπιληψία, 
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τος μετὰ βλάβης τῶν ἡγεμονικῶν ἐνεργειῶν. φλεγματικὸς 
δὲ χυμὸς ὡς ἐπίπαν κατολαμβάνων φὰς τοῦ ἐγκεφάλου. 

κοιλίας ποιξῖ αὐτήν. ἐπεὶ οὖν ὡς; ἐπέπαν. ἀπὸ φλέγματος 

γίνεται, καλῶς ὃ Ἱπποχράτης εἶπε, τοῖσι νέοισι ἀπαλλα- 

γὴν αἵ μεταβολαὶ. “μάλιστα τῆς ἡλικίας καὶ τῶν ὡρέων 
χαὶ τῶν βίων ποιέουσιν; ἀλλὰ καὶ τῶν χωρίων. μεταβαλ- 
“λόμεναι. γὰρ αἵ τῶν νέων ἡλικίαι. ἤτοι τῶν παιδίων ἐπὶ 

- τὸ ϑερμότερον καὶ ξηρότερον, μέγιστον βοήϑημα γίνεται 
“ 9. -- ᾽ Ν ᾿ Ἀ 2. , 

τῶν ἐπιλητπτικῶν. διαϑέσεων». κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρό7τον 
ψ τς , Ὁ  « ᾽ . - ἘΣ ΕΣ ον 3 

χα. αὐ μεταβολαὶ των χωριῶν. καὶ τῶν ὠθέῶν, οὐξ δίς. 

συγγενής ἔστιν ἀποπληξίῳ χατά τε τὸν τόπον "χαὶ τὸ εἶδος τῆς διαϑέ- 

σεως, χαὶ χατὰ τὴν αἰτίαν τὴν ποιοῦσαν. ἘΞ διαφέρει δὲ; --- --- χα- 
ϑὸ ἡ μὲν ἐπιληψία ἐν Ζινήσει ἔχει τὸ εἶναι, ἡ δὲ ἀποπληξία ἐν ἄκι- 

γησίᾳ χαὶ ἀγαισϑησίᾳ. --- --- ἡ μὲν ἀποπληξία παντελής ἔστιν ἔμ-- 

φραξις τῶν χοιλιῶν τοῦ ἐγ;εφάλου, ἡ δὲ ἐπιληψία ἀτελής: --- ἘΡΊ16- 
φϑῖα θᾶθρο δέΐδπι δΌ -ΒΠΊΟΥΘ πηθ]ΔΠ Ποὺ παβοξίυτ, “ὁ5 νϑηίγῖ σα 

χαοτάρδηξο πουυίϑαθθ δύ αἰδοίξομθπιν οὔπὶ ΠΟΥ ΟΥΟ σοχητηοδηίθ, 

-- --- ἡ ἐπιληψία. πολυώνυμός “ἔστι: λέγεταν γὰρ ἐπιληψία, λέγετοε 

χαὶ παιδικὸν, λέγετον χαὶ 1 γόσος χοαὶ ἡραχλεία. γόσος. Ἑαίομ τι 

τοάά!ι Βούππι τ Ο ΠΛ] παιπη᾿ ἱερὸν διὰ τὸ ἑερὸν εἶναι τὸν πάσχοντα τό-. 
πον, λέγω δὴ τὸν ἐγξέφαλ ὁ», ὡς δὲ ἕ ἕτεροι, διὰ τὸ μέγεθος τοῦ νο-.. 
σήματος" οὕτω γοῦν χαὶ ἱερὸν ἐχϑὺν τὸν μέγαν φαμέν. --- ἡραχλεία 
- οὐκ ἐπειδή τιγες. ὑπενόησαν ἐνεῖναι τὸ τοιοῦτον πάϑος τῷ Ἥρα- 
χλεῖ, ἀλλ ὅτι ὥσπερ ἐκεῖνος δυσχαταγώγιστος. --- 81 τάϑ]ογο5. Ἰηΐαη- 
65 Βος Ἰποῦρο δῆδοι! βυπί, ἀποφαινόμεθα ὡς οὖ ἐνδέχεται ϑερα- ᾿ 
πευϑῆναι; διὰ τὸ τὴν καταβολὴν ὅλου τοῦ σπέρματος σύμφυτον ἔσχη- 
χέναι τὸ πᾶϑος.. --- ΑἹ ἴὰς σοΥγαρίθμι τηδέγ!5. βἰέ, Ἄδχριογδηᾶίμη, 51, 
ἈΪΒΠ ποτάμι οδιθα δϑί, λεπτύνουσι, χαὶ ϑερμαΐνουσι χρῆσϑαι. Οὗκας 

δὶ. ἤθη φγοβυηί, τό λοιπὸν ἐπὶ τοῦτο ἡ ἀϑτι φησὶν, ἣν ὁ Ἵπποχρά- 

τῆς συνεστήσατο; Ῥυθογίαίἶ5΄ ἰθσιηρυβ δχρθείδηδηπι δϑί, 400 φϑῖο ῦ 

ΒΌΠΆΠ.15. Θβί» πεγντριζόμενον τὸ ζῶον ὑπὸ τῆς ἥβης. Βεὰᾶ αἵβ δά]ανεί 
χιδίαγαπη, --- ἔνταῦϑα γενόμενος ὁ Ταληνὸς, δεῖ φησι προσύπακούειν 
τὸ; παιδίοισιν εἰ ἐπιληψία γένηται, ταύτην ἥ “οατὰ τὴν ἥβην. ἤτοι νέαν 

ἡλικίαν μεταβολὴ παύει. - Ἰστέον τοίγυν ὅτι τὸ ἐν μήτρᾳ δημεουρ- 

γούμεγον χύημα., χαὶὲ ἔμβρυον ᾿Ζυρίως λέγεται, τὸ δὲ ἀποτεχϑὲν 

παιδίον ὀνομάζουσιν: ἔστι δ᾽ ὅτε χαταχρώμενος τοῖς. ὀνόμασι» ὃ 
“Ἱπποκράτης, παὺ τὸ ἔτ᾽ χυοφορούμενον παιδίον ὀνομάζει, ὡς δηλ οἵ ἢ 
ἐπιγραφὴ τοῦ περὶ παιδίου φύσεως συγγράμματος. ἐχεῖσε γὰρ προ- 
θέμενος τὴν ὃ τῆς μήτρας γινομένην δημιουργίαν τοῦ ἔμβρύου 
διέξελϑεῖν, οὐ περὶ πυήματος φύσεως ἢ ἐμβούον, ἀλλὰ περὶ παϊδέου 

φύσεως τὸ βιβλίον ἐπέγραψε. --- “πτὶ Ἰοσο. οδ}140... Ὀοῃδ' ἀἰδοίδ 

ΡΓΟΡΘΙΗΟΣ ΟΥΌΠ5. 
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. ᾿ 3 ᾿ . : 2 ᾿ ἣ 

᾿ ϑερμοτέραν τε καὶ ξηροτέραν μεϑίστανται. ἀλλὰ μὴν χαὶ 
εν , ι [- Ἵ ἀν ον , 

αὐ τῶν βέων μετολλαγοὶ, ὅσαι δηλαδὴ ϑερμοτέραν καὶ. 
ξηροτέραν ἐργάζονται τὴν τοῦ σώματος. ἕξιν. βίον δὲ ἐ ἐγ-. 

φταῦϑα τὴν δίαιταν ἀκουστέον. 

241. Ἐπειδὴ ὃ αἴτιος χυμὸς τῆς ἀποπληξίας χαὶ 

τῆς ἐπιληψίας ψυχρὸς καὶὲ παχὺς, ἢ δὲ τῶν γεανίσχων 

ἡλικία ξηρὰ καὶ ϑερμὴ οὖσα, ὡς. ξναντία τοῖς ἐπιληπτι- 

"κοῖς, βοήϑημα μέγιστον, οὕτω καὶ τῶν τοιούτων χωρίων. 

αἵ μεταβολαὶ. καὶ τῶν διαιτημάτων᾽ ἐπεὶ γὰρ ἡ μοχϑηρὰ 

δίαιτα νοσερὰ, ἦ ἐναντία ὠφέλιμος. 

, ᾿ ΄ ε; , - . κι Ξ » ; Π ; μς΄. Ζὐο πόνων ἅμα γιγνομένων, μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τό- 
σον, ὃ σφοδρότερος ἀμαυροῖ τὸν ἕτερον. ---- 

ΘΕΟΦ. Πόνους ἐνταῦϑα τὰς ὀδύνας ἀκουστέον, τό- 
στον δὲ τὸ μόριον, καϑὼς ἐν τῇ προγνωστικῇ εἴρηται, τό: 

[2 . ᾿ τ δώ. ’, [ 35 , 

στους Ὀνομάζουσε τὰ μορία τοῦ σώματος. ὅταν οὐ δύο 

γίγνωνται πόνοι ἤτοι ὀδύναι μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, 
2723 4 4 ΕἾ 3 ΄- «Ὁ 4 9 ᾿Ξ 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν τυχὸν ἔν χειρὶ, ὃ δὲ ἔν σκέλει, ὅ σφοδρύτερος : 
ἀμαυροῖ τὸν ἕτερον, διὰ τὸ τὴν αἰσϑητικὴν. δύναμιν ὅλην 

᾽ ἐπὶ τὸ σφοδρότερον ἀπάγεσϑαΐ τε καὶ 'περιέλπκεσθϑαι. εξ 
. “« - “Ξ 2 

γὰρ ἐν ξγὲ μορίῳ δύο ὑποστῶσιν ὀδύναι; συναύξουσιν ἀλ-, 
λήλαις τὴν ἀνίαν, μηδετέρου τὸν κάμνοντα διαλανϑάνον- 
φος. τὸ δὲ ἅμαυροῖ, οὐ τὸ παΐει σημαΐνξι, ἀλλὰ τὸ 
ἀπισκιαζει. 

4.211. Τοῦτο καὶ κατὰ τὰς λύπας εἴωϑε συμβαίνειγο, 

μἷ. Ἐν. ἅπάση κινήσει σώματος, δχόταν ἄρχηται πονέειν». 

τὸ διαναπαύειν εὐϑὺς ἄκοπον. --- : 

ΘΕΟῷ. Οἱ πόνοι μὲν τῷ λόγῳ τοῦ τείνεσθαιν, τὸ 
σὴν ὕλην περιέχον μόριον διά τε τὴν χύσιν αὐτῆς καὶ τῶν. 
σενευμάτων τὴν ἀνάλυσιν, πλείονα τόπον αὐτῆς περιέχειν" 
1) δυναμένης, οὗ πυρετοὶ δὲ διὰ τὴν τῆς σηπεδόνος με- 

᾿ τάδοσιν θιὰ τῶν ταρυ κειμένων ἀρτηριῶν τῷ τὴν 2) πυὸ- 

1) δεομένης ἡ. ς. Ν. 25) Ἐ Θίερμονο;:, Ἢ “πέψις ἢ ἀναγχαίων 
ἐστὶν. ἀλλοίωσις (χυλ οποίησις ἐξαιμάτωσις), ἢ περίττῶν ἀναγκαίων, ; 

(ασόπρου, οὔρων, πτυσμάτω»). “-- παρὰ φύσιν δὰ πέψις, ἢ λεγομένῃ Ἶ 



᾿ τ 389. 
ποίησιν ἔχοντι μορίῳ ἐπὶ τὴν χαρδίαν Δ, ὉΠ ΕῚ» ταῦτα 

μὲν συμβαίνουσι περὲ τὰς “γενέσεις τοῦ πύου. μετὰ δὲ τὸ 

γενέσθαι αὐτὸ τὸ πῦον οὔτε πόνος συνεδρεύξι. οὔτε πῦυ- 

ρετός. ἤδη γὰρ ἐλεπτοποιήϑη τὰ τῆς ὕλης. καὶ 1) δξι-. 
μάσϑη τὸ πόλὺ τῶν πνευμάτων. πέπαυται δὲ καὶ τὰ τῆς 

δ᾽ τού ΤΣ τὸν φύσει κόσμον τοῦ. πύου ὀπειληφότος. 

“ΖΗ, Τὸ πονεῖν. σημαίνοι καὶ τὸ ἀλγεῖν καὶ τὸ 

κάμνειν. χαϑ' ἕτερον" γοῦν ὃ λόγος ἀληϑής ἔστιν, ἐάν τε 
, γὰρ ἀλγῶσι, διὰ πλείονας κινήσεις, δάν τε κάμνω- 

σιν ὡς ἐνεργεῖν μόγις ἐὐνατθβι,: τὸ διαναπαύειν εὐθὺς 
ἄκοπον. 

μη΄. “Περὶ τὰς γενέσιαᾶς. τοῦ: πύου, οὗ πόνοι καὶ οἵ πῦυρδ-᾿ 
“τοὶ ξυμβαίνουσι μᾶλλον, ἢ ἢ γενομένου. -- 

ΘΕΟΦ. Κίνησιν ἐνταῦϑα πᾶν υμϑάσιον λέγει. εἴτε 
διὰ παλαίστρας εἴτε δὲ 2). ἱππασίας εἴτε δρόμου. ἐν 

πάσαϊς. οὖν ταῖς τοιαύταις. κινήσεσι, ὁπόταν ἄρχηται 7τ0-: 

γέειν ἤτοι. ἀλγεῖν. φαὲ πάμνειν Τὰ μόρια, ὥς ἐνεργεῖν μό-- 

λις δύνασϑαι, τούτοις τὸ ἀναπαύειν εὐϑὺς ἀκοπόν ἐστι 

τουτέστι. παυσάμενοι, τοῦ γυμνασίου. ὥἄκοττοι 13) παραυτίκα 

γίνονται... διὰ 1: ὅτε. ἀναχτᾶται αὑτῶν ῇ δύναμις ἂν 

τῇ ἀνέσει, : 

“1.41. Τὸ πῦον. ἐξ. αἵματος γίγνεται, μεταβάλλοντος 
εἰς ἡμιμόχϑηρ ὁ». ὡς ἄν τις εἴποι,. μεταβολήν. οὔτε' γῦ0 

πάντη. παρὰ φύσιν. οὔτε. πάντη : κατὰ φύσιν. -μικτῇ γάρ 

σεώς ἐστιν ἤ τῆς φλεγμονῆς: γίνεται, 'δὲ ὃ πόνος, τεινομέ- 

γοὺ τὲ. ὅμα καὶ θερμαινομένου παρὰ φύσιν τοῦ. φλεγμαί-- 

γόντος: μορίου. πυρετοὶ δὲ ἕπονται, τῆς ἀρχῇ ἢς. συνεκϑερ- 

μα»ϑείσης: καὶ ταῦθ ἄμφω συμβαίνει κατὰ τὴν οἷον ζέ- 
σιν καὶ καῦσιν τοῦ αἵματος. : 

Υ 

ΣΡ τ 

σῆψις: τξξ: ἧς Ξλμενϑέβου ἡλόῥονται “αν ἀσ αρίδεὶ, “αΐ πυρετος, ιωτὴ 
δὲ. πέψις, ἡ, ποῦ Πύου.- -λεγομένη, ἀλλοίωσις... Τὰ Ξαρρυζαίίοπθ. ἢ ὕλη. 

χεῖται χα. τὰ, πνεύματα ἀναλύετσι, χααϊαδαυδ. ̓ δραδίϊατα; ἀπαοσμΐ, “ἐπ: 

ἄυπί, ἢ ἀοϊοΐειμη 1η]ϊοῖσπς 16 γα, 

1). ἐξητμέσϑη ΒΙΘΡΒ.- .2) .εἴτε ἑππασίας, «εἴτε ,πκοπηλασίας. ΒΙΈΡΒ, 

3) παραχοῆμα Ὗ. Ὁ. ς, Ν, 

22 Ὲ 

ἢ 
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ιϑ΄., Οἱ εἰϑισμένοι, τοὺς ξυνήϑεας πόνοὺς ἀφ ρει, Ἔν» 

ξώσιν ἀσϑενέες, ἢ καὶ γέροντες, τῶν ἀξυνήηϑέων, ἰσχυ: 
ῥῶν τὸ καὶ γέων, ὅζον φέρουσι. --- 

ΘΕ ΟΦ. Καὶ οὗτος ὁ ὃ ἁφορισμὸς περὶ. ὑγιεινῶν εἴρη- 
ται παραγγελμάτων. ὃ δὲ λέγει, τριοῦτόν ἔστε. εἰσὶ δύο 
τινὲς, ὃ μὲν γέρων, ὃ δὲ ἀκμάξ ων. ἀμφότεροι τοῦ σκά- 
Ζσεῖειν ἀπάρχονται. χαὶ τῷ μὲν γέροντι συνέβη καλῶς τὸ 
σκάπτειν, τῷ δὲ ἀκμάζοντι οὐχὶ, ἐχείγῳ {ὲν διὰ τὸ σύνη- 

9ξξ, χἂν ἔστιν ἀσϑενὴς, τοὐτῷ δὲ διὰ τὸ ἀσύνηϑες, χἂν 

ἀσχυρός ἔστι. χαϑόλου γὰρ χρὴ γινώσκειν » ὅτε εὐτονώτερα 
τῶν ἄλλων γίνεται τὰ γυμναζόμενα μόρια καὶ διὰ τοῦτο 

ὄζον ὑπομένει τοὺς συνήϑεις πόνους.. ἐκ δὲ μερικοῦ 
τούτου παραδείγματος ἔξεστι καὶ περὶ πάντων . τῶν 
1) τοιούτων συλλογίζεσϑαι. : 

4411. “ἄλλος γὰρ ἄλλῳ συνήϑης πόνοξ, ᾧ μὲν δρό-. 
μος, ᾧ. δὲ ἄροτρον, ᾧ δὲ ἐρεσία. εὐτονώτερα τοίνυν γι. ᾿ 
γόμενα τὰ. γυμναζόμενα μόρια ὅξον φέρουσι τοὺς συνή-. 
ϑεῖς πόγους. 

γ΄. Τὸ ἔπ πολλοῦ χρόγου ξυνήϑεα, κἢν δῃ χείρω, τῶν 
ἀξυνηϑέων ἧσσον ξνοχλέειν εἴωϑε. δεῖ οὖν καὶ ἐς τὰ 
ἀξυνήϑεα μεταβάλλειν. --- 

ΘΕΟΘΦ. Οὗτος ὃ λόγος χαϑολικώτερος τοῦ πρὸ αὖ- 
τοῦ" ἐκεῖ μὲν γὰρ μόγον περὶ γυμνασίων ἔλεγεν, ἐνταῦϑα 
δὲ καὶ περὶ. ̓ ἐγδείας χαὲ πληρώσεως χαὶ ϑάλψεως χαὶ 

ψύξεως. λέγε; οὖν ὅτι τὰ ἐκ. πολλοῦ χρόνου συνήϑϑα,. 
κἂν ἦ χείρω τῶν ἀξυνήϑων, ἧττον ἐνοχλεῖν εἴωϑεν" ἧττον : 

γὰρ ἕκαστον αὐτῶν βλάπτει, σύνηϑες γενόμενον τοῦ φύ- 

σῈ “μὲν ἀϊβαβεστέρου, μηδέποτε δὲ εἰς ἔϑος ἀφιγμένου; ᾿ 
οἷον ὅ εἰθισμένος 2) μᾶζαν ἐσϑίειν, δὲ ἐπὶ χρηστὴν μετα: 
βάλλει τροφὴν, ἀδικεῖται διὰ τὸ ἄηϑες καὶ ὃ εἰϑισμένος, 

ὑδροποτεῖν,. ἐὰν. εἰς ἀκρατοποσίαν μεταβάλλῃ, βλάπτεται» 
ἐπειδὴ τὸ ξϑοξ: 3) ποραβαζμέσαι.ν, οὕτω. δὲ, καὶ ἐπὶ τῶν 
κατὰ. μέρος: Ὅμως δὲ δεῖ χαὶ ἐπὲ᾿ τὰ ἄξυνήϑεα᾽ ψμεταβάλ- 

εἰ ΟΡ, νς: 9) ΡΘΕ, Ἄ, Ὁ. ̓ μιῆζαῦ Ὗ,. 8, Ν,- 9) παρᾶς. ᾿ 
φρούεται γ, Ὁ. 



--- .τὔτΤτὔἷὦὃὦὦὼ 

πάντων πεπειρᾶσϑαι. : 

34} 

λεῖν, ἵνα. τύχης. ποτὲ βιαζομένης, δυνώμεϑα φέρειν τ΄ τὰ ἐξ 
ἀνάγκης προσιόντα - τὸν γὰρ, χρώμενον 1 πολλῇ, τροφῇ. δεῖ 

᾿ χαὲ ὀλιχοσιτεῖν, ἕνα ἐν περιστάσει φέρῃ: καὲ ἐχείνου τὴν" 
χρῆσιν». ΞΞ ἱ 

ΦΖΗ. Συνήϑη φησὶν οὐ τὰ γυμνάσια. μόνον, δλλὰ 
χαὶ ἐδέσματα, καὶ. πόματα καὲ λουτρὰ. καὶ ἀλουσίαι καὶ 
ἀγρυπνίαι παὲ ϑάλψεις καὶ ψύξεις καὶ τὰ τοτάῦτα. ἄσφα- ͵ 
λείας γοῦν χάριν ὑγιεινῆς: μετοβάλλεσθαε. δεῖ. καὶ εἰς τὰ 

ἀσυνήϑη. σφαλερὸν. γὰρ, πᾶν ἔϑος μονοειδὲς, ἀδοκήτοις 
φύχαις. ὑποπιπτόντων ἁπάντων ἀνθρώπων. ἵνα οὖν μὴ 
ἐξαίφνης περιπεσόντες. ἀήϑεσε πράγμασε, βλαβῶμεν, δεξ 

γε. Τὸ κατὰ “πουῖὺ χαΐ. ἐξαπίνης κενοῦν.,. ἢ πληρᾶν, ἢ 
“ϑερμαΐνειν, ἢ᾿ τνύχειν», ἢ ἄλλως ὁχωσᾶν τὸ σῶμα κιν»έ-- 

εἰ», σφαλερό»", διότε πᾶν τὸ πουλὺ τῇ φύσει πολέμιον" 
᾿ χὸ: δὲ χατὰ 1. ὀλίγον, ἀσφαλές " “καὶ ἄλλως 2) ἣν ἐξ 
᾿ ἕτέρε. μεταβαίνῃ. ἐπὶ ἕτεῦον.. ὁ Ἴ: 

ΤΟ ΘΕΟΦ. Ἐπειδὴ, ἐν τῷ ἀνωτέρω ἀφορισμῷ: ̓ ὄλεγον, 

ὅτι »δεῖ καὶ εἰς τὰ ὀξιν θεὰ, μεταβάλλειν, ἕνα μήτις 

3) εἰπῇ, ἀϑοόαν. τὴν μεταβολὴν. τὸν. “Ἱπποκράτην “λέγειν, 

ἐπιφέρει λέγων αὐτὸς, ὅτε, τὸ κατὰ πολὺ καὶ ἐξαπίνης 

χενοῦν ἢ πληροῦν καὶ τὰ ἑξῆς σφαλερόν. χαὶ ἢ “λύσις 
πρὸς αὐτοῦ. πᾶν γὰρ᾽ ̓φὸ “πολὺ “7: φύσει πολέμιον. ἤ. γὰρ 
φύσις ἐν συμμετρέᾳ, ἐστὲ καὶ χαίρδε αὐτῇ καὶ ἐπὶ ἀμε- 
τρίαν͵ ἐχβῆναι οὐ ϑέλει. εἴ δ᾽ ἄρα καὶ 7ένηταε ἐπὶ ἄμε-- 
“ρίαν ποτὲ ἐξελϑεῖν, ἀσφαλέστερον τὸ. κατὰ μικρὸν ἐκ- 

βαίνειν ἢ τὸ κατὰ πολύ. οὐδὲν γὰρ. 'ϑαυμαστὸν κατολέγον. 
καὶ ἔν. πλδίονε χρόνῳ χρήσασϑαι ἢ. τοῖς: ϑερμαίνουσιν ἥ 

τοῖς. ψύχουσιν ἢ τῇ κενώσειν ἢ τῇ πληρώσει καὶ μὴ ἄδιε- 
ἘΠσσΣ τὸν ἄνϑρωπον. τὸ δὲ ἄλλως τὸ ἐξ ὃ οἑτέρου μεταβαί- 
νεῖν εἰς ἕτερον, τοιοῦτον ἔστιν, ὅτε καὶ. μάλιστα. ὅτε, ἀπὸ 

᾿ σφῶν ὀανείῶν εἰς ἃ ἐναντία μέλλομεν 2) ἐρταβαίνειν- εἰ χὸρ 

2 

: μιεχρὸν. ῃ. Ὁ) τε τὸ ἀφ᾽ ἔτ. ̓μεταβιώνειν Υ. 8. Ὁ. »Οήσ γ. 
Ρ, ς. Ν. ι(ῷ μεταφέρειν Ν. 



Ὡς 5 Ὁ 
ἐπὶ τῶν ἼΣ συγγενῶν τὸ ἀϑρόως βλάπτει, πολλῷ μᾶλλον 

ἐπὶ τῶν ἐναντίων ἔλαθε 

᾿ΔΑΙ. Εἰπὼν ἂς τὰ ἀσυνήθη, πμἐγοβάλλειν λόφῳ, 
φεύγειν τὴν ἀμετρίαν. 

νβ΄. Πάντα κατὰ λόγον ποϊεῦντι, μὴ γινομένων τῶν -χοτὰ 
λόγον, μὴ ἀρ οῦ τὐ ἐπὶ ἕτερον; μένοντος. τοῦ" ϑόξω- 

τος ἐξ ἀρχῆς. -- ; Στ ὅρια 

ΘΕΟΦ. 2) Ὁ λέγει, τοιοῦτόν ἐστι», ὅτι τῷ κατὰ ἃ λόγον 
ὀρϑὸν εὑρηκότι, πᾶντα, χκἀντεῦϑεν ποιοῦντε τὸ συμφέρον 

οὐ δεῖ ἀφίστασϑαι Ζοῦ δόξαντος; ἐξ ἀρχῆς, κἂν μηδὲν 

φαίνηται σαφὲς ὃπὲ τῇ χρήσει γεγενημένον" καϑάπερ γὰρ 

ἐπὶ τῆς ἐνδελεχούσης δανίδος. τῇ; πέτρῃ αἰσϑητὸν γίνεται 

τῷ. χρόνῳ τὸ τοῦ. λέϑου πᾶϑος; οὕτως συμβαίνει καὶ ἐπὸ 

τῶν δυσπέπτων διαϑέσεων- 

44. Οὐ σμικρᾶς ἐπιστήμης ἔργον ἐστὶ τὸ μὴ μὲ- 
ταβαίνειν ἀπὸ τῶν ὀρϑῶς δοξάντων, εἰ καὶ μηδέπω φαί-. 
νεται σαφὴς ἧ ὠφέλεια τοῖς. οὕτω . γινομένοις ἑπομένη.. 

’, Α Ὁ: ΩΣ ὔ 3 «ες ’ , 
χαϑάπερ γὰρ ἐπεὶ τοῦ ττλήττοντος τὴν ὑποκειμένην πὲ- 

᾿τρὰν σταλαγμοῦ, παμπόλλῳ χρόνῳ μόγις αἰσϑητὸν γίνδτ ᾿ 
ται τὸ τοῦ λίϑου πάϑος, οὕτω συμβαίνει κἀπὶ τῶν δὺυ- 

σπέπτων δισϑέσεων, ἐφ᾽ ὧν ὅ κατὰ λόγον ὀρϑὸν εὕρητ 

κὼς τὸ σύμμετρον, οὐκ ἀφίσταται. τοῦ δόξαντος ἐξ ἀρχῆς. 

οὐδ᾽ ἂν μηδὲν" φαίνηται. σαφὲς ἐπὶ τῇ χρήσει γεγενημένον: : 

1) 1π ἐοδϊεο Ναη; 4088 βοααδηΐαγ, ἀδοαπὶ ἀϑαμι6 δὰ βθοί, γΙ, 

27. 2 Βίθρμαπο:, ᾿Ἐνταῦϑα διαλεχτικὴ ἡμᾶς ἀπορία διαδέχεται, ᾿ 
ὅτι ἔσταν» δρᾷ τὸ ποιοῦν, πάντως ἐστὶ τὸ πάσχον. ἀδύγατόν γὰδ 
ἀνεπιτηδείως ἔχοντος. τοῦ πάσχοντος, ἐνεργεῖν τὸ ποιοῦν» οἷον χαίει. ; 

μὲν. πῦρ, ἀλλ΄ οὐ σαλαμάνδρας ἢ ἀμίαντον, ἢ ἀδάμαντα, διὰ τὸ : 
ἀνεπιτηδείως ἔχειν ταῦτα πρὸς. τὸ χαυϑῆναι. ὁμοίως χαὶ τὸ ὕδωρ ψύ- 

χει, ἀλλ᾽ ἔχεῖνα ὅσα ἐπιτηδείως ἔχεν τοῦ ψυχϑῆναι" οὐδὲ. "γὰρ χρύ- 

σταλον ψύχει ἦ χιόνα, ἀλλὰ σῶμα ζυχὸν ξώσυ.. εἰ δὲ τοῦτο, πῶς 
ἐνδέχεται τὰ μὲν βοηϑήματα δρᾷν, εὖ γε χατὰ λόγον αὐτοῖς χρώμεϑον 

τὰ δὲ νοσοποιὰ αἴτια, ἐπιτηδείως πρὸς τὸ παϑεῖν ἔχοντα, μηδὲν 

ἐξ αὐτῶν ὑφίσταται; πρὸς ὃ ητέον, ὅτε μιῶς λέξεως τῷ ἀφορισμῷ 
“ροστεϑειμένης, λυϑήσεταν τὸ ἄπορον. καὶ δεῖ προαϑεῖναι κατὰ : 
τὸ ρφαινομένον. 
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»γ. 1) Ὁκόσοι τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσε, νέδε μὲν. ἐόντε 
βέλτιον ἀπαλλάσσουσι τῶν τὰς ξηρὰς ἐ ἐχόντων". τ: 

τὸ γῆρας ᾿χεῖρον ἀπαλλάσσουσι. ξηραίνονται. γὰρ, ὡς 
ἐπὲ τὸ πουλὺ, τοῖσιν ἀπογηράσκουσι. -- 

ΘΕΟΦ. Οὗτος ὃ ἀφορισμὸς. ἐν τοῖς ξμισσροσϑεν κα- 

λῶς ἐσαφηνίσϑη, πλὴν ἕνα παντάπασιν ἀληϑής ἦ ὃ λόγος, 
γῦν 2) ἀκριβῶς τῷ προσδιορίσμς, ἐχρήσατο τῷ ὡς 
ἐπὶ πολύ. 

γ΄. ογέθοι. σώματος ἐνγνεάσαι μὲν; ἐλευϑέριον χαὶ ἐκ 
. 9) ἀειδές". ἐγγηράσαι δὲ, θύσχρηοτοι; καὲ χεῖρον. τ τῶν 
᾿ ἐλασσόνων. -- , Ὁ: 

᾿ ΘΕ οΦ. Τὸ. μέγεϑος τ τριχῶς, εἴρηται. ἔστι γὰρ. μέγε- 

ἼΞ, κυρίως τὸ κατὰ μῆκος καὶὲ βάϑος ποὶ πλάτος ὃ ὕστερ: 

- τὸ σύμμετρον ηὐξημένον » καὶ τὸ κατὰ μῆκος μόνον ηὐξη- 
μένον ἐπὲ πλέον, καὶ τὸ κατὰ πλάτος καὶ βάϑος χατὰ 

τινος ὑπὲρ τὴν ἀναλογίαν, ηὐξημένον.. Τροία οὖν σημαί- 
ψνοντὸς τοῦ μεγέθους, περὶ τοῦ 4) δευτέρου σήημαινο- 
μένου ἐνταῦϑα. ὅ λόγος -“Ζῷ Ἱπποκράτει" ὅπερ: ἐστὲ ἐν 
φεότητε μὲν οὔκ ἀηδὲς » ἐν γήρῳ͵ δὲ. δύσχρηστον. καὶ τῶν 
δλασσόνων χεῖρον. ἐν μὲν γὰρ. τῇ γ»ἑότητι. ἀκμαξούσης τῆς. 
πη τυλῆς δυνάχιειος, οὗ μύες οἵ δαχῖξαι συνέχουσι τὴν. 
ῥάχιν, ἐσωϑέν τε καὶ ἔξωθεν, καὶ στήρἰξ ουσιν" ἐν δὲ τῷ 
γήρᾳ ἀποκχάμνουσιν οἵ μύες καὶ ποιοῦσε τὴν 5) κάμψιν 
πὲ τὰ πρόσω. μόνον" οὐ γὰρ ἐπὲ τὰ ὕπισϑεν διὰ τὴν 
ὄχανϑαν, ὥστε ἐν μὲν τῇ νεότητι οὔκ ἀήδὲο διὰ τὸ ὄρϑιον, 

ἐν δὲ τῷ γήρᾳ, δύσχρηστον διὰ 6) τὸ κυρτοῦσϑαι, 

θα. εὐπῆ. ΞΟΒΌΝΟ. Ὧν 92) πρὸς ἀχροίβειων ὕ. Ὁ. 3) ἀηδὲς: 
᾿Θοδά. 4) Βιερῃδηῦβ. τόρϑί ἐσ Αὐϊβίοί δ ἄθεοι. οδίθβουθ 
ὑσηθπι, τὸ ποσὸν», οὐπὶ βυὶς βιυινιοϊοηῖ 5, ἀὲ μέγεθος Ἔκρἐϊεοε. ἤο- 
“ῬΑ Θ 5. ΡΤΌΘΘΥΕ Ξῆς ἀξέάγαστοε τῷ εἴδει, --- 5Θ6πὲβ. ψ6γο- ἐπγναπίαν,, 

τα πυτὴ τη ΒΟΉ, ἀουϑα  ἐβγοϊαχοπίαν. ἐνταῦϑα. γενόμενος ὁ “τρισευδαέ--: 
μῶν σοφιστὴς Τέσιος, “αν τὸν ἀφορισμὸν τοῦτον ξξηγούμενος, ἀστείως. 
φερόμενος; τοῖς ἀπχροοταῖς ἔλεγεν" εἰ βούλεσθε. ἀξριβῶσαε τὸ ὑφ Ἵπ- 
ποχράτους λεγόμενον, ἐμὲ αὐτὸν ὑπόϑεσιν τοῦ λόγου ποιήσασϑε. οὔ-- 

ξοὸς γὰρ ἐν γεότητι μαςρὸς. ἣν χαὲ εὐπρεπὴς τοῖς ὁρῶσι», ὃν δὲ γήρᾳ 

κερυφὼς ἐγένετο χατὰ τὴν εἰρημένην αἰτέων. . 8) ξύφρωσιν Ὁ. ἃ. 
: 6) τὴν πύρτωσιν ν. ἢ. : 
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2.213. Κυφοῦται γάρ. 

Ἀρχὴ τοῦ ππέφοῦ τι ῤή μα τ ριτι:, 

α΄. 4: μεταβολαὶ τῶν ὡρέων, μαλισα τίκτϑσι νϑσήματα, 
καὶ ἐν Το αὐτέησι ὥρῃσι, αἵ μεγάλαι 1) μεταλλαγαὶ 
ἢ ψύξιος; ἢ ϑάλψιος, καὶ τἄλλα κατὰ λόγον οὕτω. --- ̓ 

ΘΕ ΟΦ. 2) Σκόπος ἐν τῷ παρόντι τμήματι τῷ Ἵπι 

ποχράτει περὶ κράσεων ὡρῶν διαλεχϑῆναι “καὲ γοσημάτων 

τῶν ἐν αὐταῖς γινομένων, ἀλλὰ μὴν χαὶ περὶ ἡλικιῶν. 
καὶ πρῶτον μὲν περὶ ὡρῶν. λέγει γὰρ ὅτως, αἵ μεταβο- 
λαὲ τῶν ὡρέων τίχτεσι μάλιξτα νοσήματα. μεταβολὰς 

λέγει τὰς κατὰ τὴν κράσιν. ἀλλοιώσεις τῶν ὡρῶν, οἷον. 
ὅταν ὃ χειμὼν μεταβάλλῃ τὴν οἰκείαν φύσιν, ϑερμότερος. 

1) Ἴ Πππρϊεξ Ώ. 

9) Ξέορἤδπιβ Ργοοθηῖο ὈΥΟΥΣ ἁ{ΠῸΓ, ἀναχεφαλαιῶν, απο ἴῃ 86 

οὐπάα βεοίΐϊοπα ἀοςαϊ Ηϊρροοταίοβ. Ναπο ἐπὶ τὰ μείζονα χαὺ βαϑύ- 

τέρα ἑαυτὸν ἀγάγων, περὶ ὡρῶν ἂν αὐτῷ (π᾿ ἐογῖῖο ἱπιαπιαί6) διαλέ- 

γεται, δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτε πολλοῖς ὁ περὶ τῶν ὡρῶν λόγος χαταβέβλη-. 
ται, οὐ μόνον τοῖς ἀρίστοις τῶν φιλοσόφων, ἀλλὰ χαὺ τῶν ἰατρῶν 
τοῖς βελτίστοις. Ῥαυσα ἀϊδβενῖ, αυοιηοᾶο. 50}15 ταοίὰ (επηροδίδίςϑ 

οτἱδπίαγ. --- ἀλλ ἐπειδὴ αὗται, συμμεταβολλόμεναι ταῖς τῶν οὐρα- 

γίων σωμάτων κινήσεσι, συμμεταβάλλουσι τὰ στοιχεῖα» ὧν τινῶν τρε- 

πομένων συμμεταβάλλονται χαὶ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ, καϑάπερ χαὶ ἐν. : 

τῷ περὶ ἀέρων (ἀέρων Ἐ. ἀερίων Α΄. 8.) ὑδάτων εἴρηται γράμματι. -- 
ϑέλε γινώσκειν δὲ χαὺ τοῦτο, ὅτι “ύχος Ἰατρὸς (χαὶ φοιτητὴς Κοΐντου : 

Ἑ.. 4) ἢν ἐξ ξηγούμενος τὰ Κοΐντου, τοῦ ἰδίου διδασχάλου, συγγράμ- 
ματα. ὃς παρατηρήσει χεχρημένον τὸν Ἵπποχράτην ταῦτα λέγειν ὑπο- 

τίϑεται" ἡμεῖς δὲ, προϊόντος λόγου, δείξομεν, ὡς οὐ μόνον. πείρᾳ χέι 

χρῆται, ἀλλὰ καὶ λόγῳ. ἀμφοτέροις γὰρ χεχόσμηται ὁ παλαιὸς, λόγῳ 

μὲν ἐξευρίσκων τὰ πράγματα, πείρᾳ δὲ βεβαιῶν τὰ τοῦ λόγου. ἀλλ 
ἐπὶ τὴν ἐξήγησι» τραπῶμεν τῆς λέξεως. -- 515 Πηϊίαν Ῥγοοομμ1Π|, 

-- - προσεχτέον δὲ ἀσριβῶς τὸν νοῦν" διάφοροι γὰρ τοῦ δησειδίου 

τούτου φέρονται ἐξηγήσεις. 1. ΝΝαίυγα 658 νἱοἰσοιυἀϊπδβ αᾳαδίμοῦ ἐθπι- 
φοόγύμη δπηξΐ δΙσηυπε χποῦθοβ; ἀληθὴς (50. ἐξήγησις), ἀναξέα δὲ τῆς. 

τ 1} διαμρίας. Ἐῖος δηΐη οϑὲ εὔδηλον χαὺ πεπατημένον. 
Ω, ΜΓαδίϊοηθ5 ἀϊοϊέ απΐὰ8 εἰαδάθιπᾳαο ἰοηροβίαια ν. ο, δοϑίδίε 

, Τρ ιδατα, ἀληθὴς δὲ χαὶ αὕτη, ὡς ἔχομεν ἐν τῷ περὶ ἀέρων; ὑδάτων 
᾿ μαϑεῖν. --- κὗὐ μεγάλαν μεταβολαὶ πῦπ. Ξαπιΐ βαπέ ργαᾶιιθ. ΠΘ6Π16 
{θα δοκάναιη πδαχθ ἃ ἔγίθογθ 8 φαΐουθημ. δὲ νἱοβϑῖπι , 568 “δυμέ. 
μεταβολαὶ ἀνώμαλοι. , ᾿ 
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γινόμενος,. καὶ πᾶλιν. τὸ ϑέρος μὴ μένη ᾿ϑερμὸν, ἀλλὰ γέ- 
᾿ )ῆται.. ψυχρὸν μᾶλλ ον. ἑαυτοῦ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ποτὲ 'μὲν. αξ 

πᾶσαν ὧραι: τὴν: ̓μεξαβολὴν δέχονται, αἱ καὶ μάλιστα, εἰ- 
χτουσι νοσήματα, ποτὲ δὲ πλείους, τοτὲ "δὲ μία, ἢτις 

καὶ τίχτει γοσήμάτα, ἐὰν μεγάλην μεταβολὴν σχῇ. ἐὰν 
γὰρ μικρὰν: σχῇ; “οὐδαμῶς 1) τέξει" ψοσήματα. φησὶν οὖν 

Ἱπποκράτης, αἵ μεταβολαὶ τῶν ὡρέων μάλιστα. τίκτουσε 
νοσήματα καὶ ἔστιν οὗτος καϑολικὸς δ λόγος περὶ πασῶν 
ὡρῶν ἐναλλαγῆς χράσεως, λέγων, ἐν αἷς καὶ μάλιστα συμ- 
βαίνει γίνεσϑαι, τὰ νοσήματα: ἀλλὰ, μήν. φησι καὶ ἐν τῇ- 
σιν ̓ ὥρῃσιν αἱ μεγάλαι, μεταλλαγαί" καὶ ξστιν οὗτος. 4ε- 

οἰκὸς δ᾽ λόγος" “περὶ μιᾶς χαὶ τῆς. αὐτῆς᾽ ὥρας, ἢ καὶ μι8-- 
᾿ γάλην τὴν μεταβολὴν δεχομένη. οὐ “μικρὰ καὶ αὐτὴ τίκτει. 
γοσήματα. ἢ δὲ αἰτία τοῦ τίχτεσϑαι. ὃν ταῖς μεταβολαῖς 

“τῶν. ὡρῶν »οσήματά ἐστιν αὕτη, ὅτι αἵ μεταβολαὶ τῶν. 
ποιοτήτων» τοῦ ἀέρος. “μεταβάλλουσι τὰ σώματα, καντεῦ-: 
ϑεν πάροδος γένεται: τῶν νοσημάτων. "αὶ ἐπὶ μεταβολῇ. δὲ 
μιᾶς ὥρας ὁμοίως, ὅτι διάφοροι τίκτοντα χυμοὲ καὶ ὅτι 
καταλύονται αἵ δυνάμεις. ᾿ : 

“ΖΜ. “Οὐ αἵ. διαδοχαὶ, δλ αἱ κατὰ τὴν. Ἰδίαν αὖ- 

᾿χῶν κρᾶσιν. ἀλλοιώσεις, ὡς ὅταν. χεϊμὼν. 2) ϑερμότερος 

καὶ ξηρότερος. τοῦ δέοντος 7ένηται καὶ τὸ ϑέρος ψυχρό- 

τερον καὶ αἵ. ἄλλαι. ὧραι. “ὁμοίως, ᾿ τ, 

“.β. Τῶν. φύσεων, αἱ μὲν πρὸς ϑέρος,. αἵ δὲ ὁ πρὸς χειμῶνα 
εὖ ἢ κακῶς πεφύκασι. - 

᾿ς ΘΕΟΦ. Φύσιν, ἐνταῦϑα τὴν: χράσιν ες τῶν χρά- 
σεῶν. οὖν αἵ. μὲν πρὸς ϑέρος. 8) εὖ ἐχουδιν, αἱ δὲ πρὸς 

χειμῶνα, ᾿καὶ. πὐλῶς μὲν ἔχουσιν Ἐν. ̓ϑέρει αἵ ψύχραὶ. καὶ 

ὑγθαί. κολάζεται γὰρ᾽ ἧ ἀμέτρία αὐτῶν ἐκ τῆς ϑερμότη- 
τος καὶ ξηρότητος. καὶ τ εὐ ράσεον ξρχό»εε!: καχῶς δὲ 

Ὁ ἕξει Ψ. Β. 3) ϑερμοῦται Ὁ. ἴῃ πιῦ. ϑερμύτερος. “ 8) Ε Βίο-:. 
Ραπο: Καλῶς ὃ Ἱπποχράτης ἀπεφήνατο ταῦτα. ἔξεστε δὲ ταῦτα ἔπὲὶ 
τῶν ψυχῶν ξχλαβεῖν χαὶ εἰπεῖν. ὅτε τῶν ψυχῶν αὲ μὲν πρὸς τήνδε 

τὴν μάϑησιν, αἱ δὲ πρὸς τήνδε εὖ. 'χαὶ χαχῶς ἔχουσι: καὶ μάρτυς 

ὁ λέγων" ἑτέρῳ τὸ πλεῖν, ἑτέρῳ δὲ τὸ δανείζειν ἥρμοσεν" οὐδὲ γὰρ΄. 

ταὐτὸν δέδοται πᾶσιν οὐδὲ συμφέρει. 
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: ἔχουσι. τότε αἵ: 'ϑερμαὶ χαὶ ξηραὶ, δπειδὴ ἐπουξινομέγη ἡ 

τοιαύτη, χράσις ̓ εἶφ' ἀμετρίαν. ἐμτείστει" πάλιν αἱ ψυχραὶ 

καὶ ὑγραὶ, χράσεις ἔν. τῷ “χειμῶνι 1) κακῶς. ἔχουσι διὰ: τὸ 
ὑπὸ τοῦ ὁμοίου τὴν. αὔξησιν ἐπιτείνεσθαι: ἢ δὲ ϑερμὴ͵ 

καὶ ξηρὰ καλῶς. ἔχδιν ἐπειδὴ πκολάξεται καϑ'᾿ ἑκατέραν 
ἄντύϑεσιν ὑττὸ τῆς: πμυχούτηξος καὶ τύ έθτατος: χαὺ εἰς 
οὐϑολιῶσο, ἔρχεταῦ, οὐ τοὺ ἘΌΚΕΝ 

2141}. Φύσεις. τὰς “ράσεις φησὶν, οἷον. πρὸς. “μὲν. 

ϑέρος, αἱ ψῦχρ αὲ καὶ ,ὑγραὲὶ κράσεις ἄρίστα διάκεινται, 
πρὸς χϑιμῶνω. δὲ αἵ ϑερμαὶ καὶ ξηραὶ, ὥσπερ τοὐναντίον" 

αἱ ̓ ϑερμαὶ καὶ ξηραὶ. πρὸς ϑέρος. κακῶς, αἵ δ᾽ εὖγρ αἱ χαὶ᾿. 
ξηραὶ : πρὸς χειμῶνα. ἢ δ᾽ ὑγρὰ καὶ ϑερμὴ μετρίως, χαϑ 

δτιοῦν ὠφελεῖται χαὲὶ βλάπτεται, ϑέρους {μέν ὠφελεῖται; 
ὡς ὑγρὰ, χειμῶνος δὲ ὡς ϑερμή. 

-- - ; 7) Ν , Ψ ο“ 2 

γ΄. Καὶ τῶν“ νούσων: ἄλλαι πρὸς ἄλλας, εὖ ἢ κακῶς. πε-, 
φύχασι: καὶ ἡλικέαι τινὲς πρὸς ὥρας;- καὶ χώρας, καὶ 

διαίτας. -- ΣᾺΣ 

ΘΕΟΘΦ. Ἵνα σαφὲς γένηται τὸ λεγόμενον . ἸΡΩ 
» », ὦ - ς » 377 . ᾿ 

σϑω οὕτως" ζῶν γουσῶν χαὲ τῶν ἡλικιῶν ἄλλαν προς 

ἄλλας χώρας καὶ ὥρας" καὶ διαίτας εὖ: καὶ κακῶς πεφύς 
πκασιν. Ἰστέον δὲ ὅτι" τὸ εὖ καὶ κακῶς δισσῶς εἴρηται 
κατό. τξ τὴν γέγεσιν καὶ κατὰ τὴν: λύσιν. ὅσα οὖν: "ϑερμὰ 
νοσήματα ἐν τῷ, ̓ϑέρει εὖ. ἔχουσι τὴν γένεσιν, κακῶς δὲ 
τὴν λύσιν διὰ τὸ πλεονᾶζον αἴτιον, φαῦτα δὲ πάλιν͵ ἐν. 

τῷ χειμῶνι κακῶς ἔχουσι τὴν γένεσιν. δηλοῦσι γὰρ μεγά- 
λὴν τὴν δυβιασαμένην". αἰτίαν, τὴν δὲ λύσιν εὖ διὰ τὴν. 
ἐναντίωσιν. πάλιν ἐν τῇ! ς θιοτοίς εὖ ἔχουσι τὴν γένεσι»; 
κοχῶς δὲ' γὴν: λύσιν. τὰ ̓ ϑεσμὰ »οσήματα"". υφὰ δὲ αὐτὰ. ὃν 

τῇ: Σχυϑέᾳ. τὸ ἀνάπαλιν «οἰκαὶ" αἵ, αἰτίαι εἴρηνται. “πτόλιν 

τὰ .ϑερμὰ. "ροσήματα: -ἐπὲ “ἐδωδῇ Θερμῇ εὖ: τὴν γένεσιν 
ἔχουσι, κακῶς. δὲ τὴν λύσιν, ἐπὶ δὲ «ψυχρᾷ τὸ ἄναάπαλινο, 

οὕτως μὲν ἐπὶ γόσωγ. τὸ, δὲ, αὐτὸ 'καὶ ἐπὶ τῶν. ἡλικιῶν. 

αἵ ἀκμαστικαὶ ἡλικίαι. εὖ ἔχουσιν ἐν. χειμῶνι, ἐπειδὴ ἐσ΄ 

μὴν, ψύξεως "εἰς σὐΗ με λθ ως ἔρχονται, κακῶς δὲ πρὸς τὸ. 

Ὁ) καλῶς Ψ, 8. 2) υϑαυς δά ἐσχέον οπν, Ὁ 7 ᾿ 



347 

ϑέρος διὰ τὸ ἡ διπλασιάξεσϑαι τὴν 1) 'ϑερμότητα "ἢ ᾿ὡσαύ- 
σῶς δὲ καὶ ἐπὶ “χωρῶν καὶ διαιτημάτων.. Ἰστέον δὲ ὅτε 

περὶ νοσωδῶν ΦΡΩΟΣ ὃ Ἱπποκράτης. ποιεῖται τὸν εὐτυυς 

᾿ΔΑ͂Τ.. όσοι. μὲν εὖ πεφύκασι. πρὸς. ὥρας, “πρὸς 
μὲν γένεσιν αὖ. ὅμοιαι, πρὸς δὲ λύσιν. αἱ ὀναντίαι-. ἡλικίαι 
δὲ. καὶ φύσεις « αὐ, ϑερμαὶ πρὸς. τὰς ψυχρὰς » αἱ. ψυχραὶ: :δὲ 
πρὸς τὰς. ϑερμάς. καξὰ δὲ. τὸν αὑτὸν λόγον. καὶ πρὸς «τὰς 
χώρας, οὐχ αἱ 'ψόσοι μόνον, ἀλλὰ χαὶ αἵ. ἡχριίαι διάκειν- 

σαι... γεννῶνται γὰρ᾽ μᾶλλον. ταῖς ϑερμοτέραις, χώραις αἵ 
ϑεομαὶ. ψόσοξ χαὶ. ἧσσόν εἶσι. κινδυνώδεις,. ὑγεαίνουσί. τε 
μᾶλλον. ἐν τοῖα. Ψυχροτέραις χώραις αξ. ϑερμότεραι. τῶν 

ἡλικιῶν" ἐπὲ. εϑὲ τῶν, ἄλλων, ἀνὰ, λ6) θΊ:ς οὕτω. καὶ, αἵ, δί- 
αὐται ἄλλαι. πρὸς ἄλλας. γόσους.. καὶ, ἡλικίας. εὖ, ἢ. κακῶς 
διάκεινται καὶ. ἁπλῶς. εἰπεῖν, αἱ μὲν. ἐναντίαι ερὸς-. πὰς 
ἐναντίας. καλῶς, κακῶς “δὲ. αἱ. ὅμοιαι πρὸς. τὰς ὁμοίας: 
σιλὴν εἰ σύμμετρος. ἧ ἡλικία: συμμέτρῳ. ἐταραβόθλοιεο, 'δὲ- 
αἰτῃ τὸ καὶ ὥρᾳ καὶ χώρᾳ." τευ τ ες 

ὃ. 2) Ἔν τῇσι; ὅρῃσι; ὁκόταν τῆς αὐτέης ἡμέρης, ὑτὲ μὲν 
αλάλπος, ὅτὲ δὲ ψύχος᾿ γίνηταὶ, ΑΛ ας τὰ ̓γθ0ή», 
Πατα προσδέχεσθαι δεῖ. -- τα 

: ΣΤΕΦ. 3). Ἐπὶ. τῆς μεγάλης μεταβολῆς φϑινοπωρυὰ 

δέχου τὰ" γρσήματα;. τουτέστιν ὁποῖα. ἐν φϑινοπώρῳ.: γίοε- 
ται, διὰ τὸ. τῆς. ὥρας ἀνώμαλον... γίνονται. δὲ “ἂν διῶν. αὐ 

ἀνωμαλίαι. τρόπῳ τοιῷδε, ὅταν. ἐν 7 ὥραις, γένηται ᾿ς 
υϑερμαδία.. ο᾽ θιοχείγαι. ἤ φύσις πρὸς τὰ: ἐκτὸς, εἶτα: πάλιν. 

ἀϑοόως. ψύξεως ἐπιστἄσης," ὑπονοστεῖ" ἐν. τῷ. βάθει. καὶ 

σίλησις ἕν᾿ τῷ σώματι, γίνεται. τῆς οὖν δυνάμεως. οὕτω 

καταλνομένης; »ἱ διὰ, τὸ ποτὲ μὲν “τρὸς τὴν. “ϑέρμην »᾿. «ποτὲ 

δὲ πρὸς τὴν ψύξιν. καταμερίζεσϑαι ̓  πλημμελὴς ἥ. πέψις 
γίνεται καὲ ποικιλία 7: τε} γῦπ0:; ὃν “ιν, ἜΡΓΉΔῈ 

τινὰ καὶ ἀνώμαλα. »οδήματα τἰχτουσαι 

ς ΦΟΡ. 80, 4) “ὕτη ἡ ἡ δῆσις πρὸς τὰ ἀνωτέρω. εἰρημένα 
ἀποδέδοται. μΒβ γαλ Ἣν γὰρ γνόμεξε μεταβολὴν τὴν ἔτεὲ ψύξιν 

1) τε μεν γ΄. ». 5) ἐν τ ὥρ. οχῇ. ᾧ. α. 9) Τοΐστη, ᾿αὔσα 
δρυᾶ 5ιορἤδηιπι δϑί; ΞΟΒΟΠ ΟΠ. ἐλαμοδοτῖρϑι: 4) ὲ ρᾶΐεαί, (πιπλεπίδ.- 



ε 

καὶ δάλιμιν, ἀνωμαλίαν, «χαὶ τοσοῦτον ὅτε ἀνώμαλα. καὶ 
φϑινοπωρινὰ τὰ νοσήματα ποιεῖν; εἴωϑεν.. «καὶ ταῦτα: μὲν 

“ ἐπὶ. τῆς εἰδγάλης μεταβολῆς. ὃ δὲ βούλεται εἰπεῖν. δ Ἵπ- 

ποκράτης; τοῦτό ἐστιν, ὅτι ὅταν ἐν ταῖς: ὥραις οἷον ἐν ἔαρι 
“ἐν τῇ μιᾷ ἡμέρᾳ ἀρχομένη τυχὸν γένηται ᾿ϑερμασία, εἴτω 
σεερὶ τρίτην ὥραν. Ψύξις, κατὰ δὲ τὸ; μέσον. τῆς: ἡμέρας. 
παλιν ϑερμὰσία, εἶτα: ἐγϑεῦϑεν: ψύξις, φϑινοπωρινὰ 10-. 

τηνικαῦτα, δεῖ προσδέχεσϑαι. τὰ γοσήμαφϑα! ἐν τοῖς σώμα-. 

σιν, οὐχ δὲὲ ἢ ἐνεστῶσὰα ἀνωμαλία ἐν τῷ ἔαρι παρέρχεται, 
καὶ τὸ ἔαρ. Ὅλον καὶ τὸ ᾿ϑέρος καὶ ἐν τῷ; φϑινοπώρῳ, 
Ποιεῖ τὰ »οδήματα, ἀλλ᾽ ὅτι τῇ αὐτῇ καταστάσει ἐν μιᾷ : 
ἡμέρᾳ γινομένῃ ἂν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνώμαλα ποιεῖ καὶ τὰ 
νοσήματα, “αϑάπερ τὸ φϑινόπωρον ἐν: διαφόροις ἀποδέ- 
δειζται ὅτι ἀνώμαλα ἐν φϑινοπώρῳ, γίνονται τὰ νοσή- 
ματα διὰ τὸ φύσει ἀνώμαλον τῆς ὥρας. ζητητέον: δὲ 
λοιπὸν; τὴν ἀνωμαλίαν πῶς γίνεται. ᾿Ιστέον ὅτι ὅταν ἐν 
ταῖς τρισὶν ὥραις “γένηται ϑερμασία, διαχεῖται ἢ φύσις: 
'πρὸς τὰ ἐχτὸς καὶ χαλᾶται τὸ σῶμα, εἶτα πάλιν, ψύξεως 

ἀϑροόως ἐπιστᾶσης, ὑπονοστεῖ ἐν τῷ βάϑεν ἡ φύσις, πί 
λησιν. τοῦ. σώματος ὑφισταμένου, καὶ ἐνταῦϑα μεριζομένη; 
ποτὲ μὲν πρὸς τὴν ϑερμασίαν, ποτὲ δὲ πρὸς τὴν «ψύξιν, 
καταλύεται κάμνουσα, κἀντεῦϑεν οὐ γίνεται κατὰ λόγον ἢ 
σέινις. ταύτης δὲ πλημμελουμένης, πᾶσα λοιπὸν. γένδσις: 
χυμῶν. ἐν τῷ ἡμετέρῳ σώματι βασιλεύει, ὧν τῇ ποικιλίᾳ 

ἀνάγκη τὰ γοσήματα σπδικίλα καὶ σύνθετα καὶ ἀνώμαλα 
γίνεσθαι. τοῦτο γὰρ γνῶϑι ὅτι οὐχ ὡς ὀνόματα ἐξετάξε δἰ. 
ὁ “Ἱπποκράτης, ἀλλὰ ̓ πράγματα. καὶ γὰῤ' ἔαρ τῷ ὀνόματι, 

ὑποκείμενον, ἄλλ᾽ οὖν γε τῷ πράγματι φϑινόπωρον μι- 

“μεῖται τῷ λόγῳ τῆς ἀνωμαλίας, ταῦτα γνοὺς ὃ Ἵπποκρά- 
΄φζης εἰς τὸν παρόντα λόγον ἴταπη: ἐν οἷς σὺν ϑεῷ. ιἦ 
πρᾶξις. -- Ξ 

ΘΕΟΦ. Ἣν ΠΣ τοῦ ἀφορισμοῦ σαφής. λέ 

᾿Τῖο5 Βίθρῃδηὶ ΑΙ γοϑαπῆο5 ἀΐνουθοβ 6556 ἂὉ ἘοοτἸ δηϑὲ, 4αδηῖν 15 ἰη1τ 

,“ἀἴατη ἐογίίαα δϑοίοη5. 146πὶ ποῦ, Πο 6 ΒΟ]! ἀδβογῖθο οχ οὐδ 

ἘΞΟΟΥΪ ΔΙ παῖ. Εία τη γ65. 8586. ΒΆθοΥο υἱάοίυν. Οοάρχ Ἀπιδτοβίδ- 

0.5. εἱ Ῥδγιβέθηβῖβ ϑίθρμαηϊ σομηπηθηίανίαμ ἴῃ πράξεις ἀϊϑεσίραίαπι, 

ςοπίγακογαπί, ααἱ π᾿ οοὐϊοο. Εοουϊαἰδηδὶ ἀπίοροῦ Ἰοσι τὰν, 
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δτι ἐν ταῖς ὥραις οἷον τυχὸν ἐν ἔαρι, ἐὰν ἐν τῇ μιᾷ 
ἡμέρᾳ ἀρχομένη γενηταὶ ϑερμασία, εἶτα περὲ τὴν τρίτην 
ὥραν ψύξις, κατὰ δὲ μέσον. τῆς ἡμέρας πάλιν ϑερμασία, 
εἶτα ἐντεῦϑεν ἡ ψύξις, τὸ τηνικαῦτα φϑινοπωρινὰ τὰ 
νοσήματα ἥτοι ἀνώμαλα προσδέχεσϑαι δεῖ, διότι τοῖς 

καιροῖς συμμεταπίπτουσι χαὶ τὰ νοσήματα. 

ε΄, Νότοι βαρυήκχοοι, ἀχλυώδεες, χαρηβαρικοὲ, νωϑροὶ, 
διαλυτικοί, 3 ὁχόταν οὕτω θυναστεύῃ, τοιαῦτα ἕν τῆ: 
σιν ἀῤῥισεῦιοι πάσχουσι. --- 

ΘΕΟΦ. Περὶ ὡρῶν μέρος. τι διαλεχϑεὶς,᾿ γῦν καὶ 

σπδρὶ ἀνέμων. διαλέγεται; καὶ πρῶτον μὲν. “περὶ τοῦ γότου. 
ἀλλ οὗτος ϑερμός ἐστι καὶ ὑγρὸς, καὶ θερμὸς μὲν διὰ τὸ 

διὰ τὴν χεκαυμένην ζώνην ποφεύεσϑαι.. ὑγρὸς δὲ διὰ τὸ 
τὴν λεπτομϑρῆ. ἀφαρπάζειν ὑγρότητα τῇ ϑερμότητι. ϑερ- 

μοὲ οὖν καὶ ὑγροὶ τὴν φύσιν ὄντες. οἵ νότοί εἰ ἐπιπρα- 
τοῦσι, βαρυήκοοι παὶ ἀχλυώδεις. καὶ καρηβαρικοὶ, γωϑροῦ 
τὲ καὶ διαλυτικοὲ ὑπάρχουσι. μετὰ. γὰρ πολλῆς ὁγρότητος 
τὰ τῶν αἰσϑήσεων ὄργανα ἀποφαίνουσι. καὶ “αρηβαρίαν. 
ἐργάζονται, τῷ πλήϑει" τῆς δὲ. ἀρχῆς τῶν νεύρων ὑγρὰν- 
ϑείσης, ἀνάγκη καὶ τὰς καϑ' ὁρμὴν ἐνεργείας γωϑροτέρας 

γενέσθαι. καὶ ὥσπερ, διαλελυμένον. ξαυτῷ φαίνεσϑαι τὸν 
ἄνθρωπον. “βαρυήκοοι δὲ εἴρηνται. δαὶ τὰ λοιπὰ, οὐχ ὅτε 
αὐτοὶ 2) αὐτὰ τὰ πάϑη προσκέχτηνται, ἀλλ ὅτε τῶν τοι- 

οὐτων παϑῶν αἴτιοι γίγνονται. 

Ἣν δὲ βόρειον ἔῃ, βῆχες, φάρυγγες; » χοιϊλίαι σκληραὶ, δυ- 
᾿“σουρίαι͵ φρικώδεες, ὀδύναι. πλευρέων, στηϑέων" ὁκόταν 
οὕτω δυγαστεύῃ,. τοιαῦτα προσδέχεσϑαι δεῖ. --ἰ 

Φ ΠΩ: 3) Ὁ Βρρέας ψυχρός ἔστε καὶ ξηρὸς. διὰ τὸ δ 

4) ὅ. γότος δυν. Ὦ. Ὁ) Ὁ ὑπὸ τοιούτων παϑῶν πῶς χεχρότηνταί 

γν. Ὁ. .9) Τὶ Ξιερμάπο: ἄνεμοι," οἵτινες ἂχ τῆς χαπνώδους. ἄγαϑυ-. 

μιάσεως γίνονται. ϑΞρμΟΣ, μὲν οὖν εἶσι χαὶ ξηροὶ διὰ τοῦτο, τοιοῦτος 

γὰρ χαὶ ὁ χαπνός. -Ξ-ἢ -- χαρηβαρεχοὶ! --- τονικήν φησιν ὃ Γαληνὸς 

ἐν τῇ ᾿διαγνωστιπῇ τὴν συναΐσϑησιν τὴν τοιαύτης ὀδύγης γίϑεσϑαι 

περὶ τὸν ἐγκέφαλον. --- Νοίυβ 6χΣ Αεβορῖα ῬΟΙ 1816 5ρίγδηβ οτα- 
νιάπ5. ονδάϊε πα οτῖθα5. γωϑρο.] -- τῆς δυνάμεως κἀταβαπτιξομένης 

καὶ καταπγιγομένης. --- βοῤῥᾶς Ὗ, Ῥ. ς.- 
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εἶναι “τὸν τόπον, δξ, οὗ γεηρᾷτρμ, ψυχρὸν καὶ, Ὅν. διαπο- 
ρϑύξδται. - ξὰν: οὖν βόρειον. ἦ. τὸ κατάστημα 1}. κατ᾽. ἐπικρά-. 

φεια». τουτόστιν ἄνυδρον : ψυχρῷ ὃν καὲ ξηρὸν, βῆχες γίνον- 
ται; “φάφυγγες δηραὶ καὶ τὰ λοιπά. διὰ τί; διότι, Τὺ. εἰο Ὁ 
πιγεόμενον, ἵνυχρ ὃν ὃν τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν καὶ. τὸν 

πνεύμονα πλή ἥττει τῇ. ψύξει, κἀντεῦϑεν βῆχα ἃ ἀπεργάζεται, 
τῆς ἀποκριτικῆς ϑυνάμεως ἐπεγειρομένης πρὸς τὸ ἀπο- 

διῶξαι. τὸ παρὰ φύσιν ἐφιέμενον. 2) φάρυγγες δὲ τουτ-- 

ἔστι “τὰ περὶ τὸν φάρυγγα. ́ πάϑη διὰ τὸ ἀμέσως τὸν 

εἰστινεύξιενον τυυχρὸν ἀέρα τῇ φάρυγγι δμιλεῖν πρῶτον. 

ἀλλὰ «καὶ κοιλίαι. 3) σκληραὶ γίνονται, πειδὴ «τότε πυ- 

χγοῦται ἧ ἐπιφάνεια ψυχομένη. χαὲ ἀποκλείεται ἐν τῷ 
βάϑει τὸ ἔμφυτον ϑερμόν. τούτου οὖν. ἀποκλειομένου, : 

ἐξιωμάξεται τὸ ἔν τοῖς ἐντέροις. περίττωμα χἄντεῦϑεν 
κοιλέαιν σαληραὶ γίνονται. δυσουρίαι δὲ φριτώδεις διὰ τὸ 
πλήττεσϑαι χαὶὲ αὐτὴν. τὴν κύστιν τῇ ψύξει, νευρώδη, 

ὑπάρχουσαν κἀκ τούτου πόνου αἰσϑέσϑαι. τὀῦτο «γάρ ἔστε 
φρικώδεες. ἀλλὰ καὶ ὀδύναι πλευρέῶν. καὶ αὐτὰ "γὰρ ὡς 
»δυρώδη τὰ περὲ -τὰ πλευρὰ μέρη καὶ στήϑη. ὑπὸ τῆς 
ψύξεως πλήττεται, ἅτινα εἰσιν ὑπεζωκὼς καὶ. οἱ μεσο- 
σελδύριοι. μύες." 

2217. Τὴν αἰτία», δὲ ἦν οἵ νότοι βαρυηκδΐαν 7 

ἡτοιοῦσι καὶ ἀχλυώδη τὴν διμὶν; οὐ χαλεπὸν ἐχ τῆς κρά- 
σεὼς αὐτοῦ κατανοῆσαι, “ϑερμοῦ. καὶ ὑγροῦ τὴν φύσιν 
ὑπάρχοντος. πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα πληρωτικὰ τῆς χεΞ 
φαλῆς ἔστι. διὰ. τοῦτο. οὖν τά γε τῶν αἰσϑήσεων Ὀργανὰ 
μετὰ. πολλῆς χρότητος ἀποφαίνουσι καὲ καρηβαρίας. ἐρ- 
γάζονται. τῆς δ᾽ ἀρχῆς τῶν νεύρων ὑγραινομένης;, ἄναγ- 
καϊόν ἐστι καὶ περὶ τὰς καϑ' δρμὴν ἐνεργείας γίνεσϑαι 
γωϑθρότητας. ἐξ ὑπεναντίας δὲ πάλιν ἂν τοῖς βορείοις, 

Ὁ χαὶ ἐπιχρατῇ Ὗ. 5" ὦ Ὁοᾶ. γον: εἴωθε δὲ πολλάκις ο. 
Ἱπποκράτης; ἀντὶ τοῦ πάϑους τὸν πεπονϑότα τόπον ὀνομάζειν. οὕτω, 
γοῦν χαὶ σπλῆνας. λέγει ἀντὶ τῶν σπληνιξῶν διωϑέσεων. 3) ψυχραὶ 
, 4. ἄυστὰθ Ὁ, Ε Βίδβρμαμο; σκληροὶ χοιλέαι] - Φ- δ τῆς͵ πλήξεως" 
πιλήττετὰαι γαστὴρ, πυλωρὸς -παὶ ἔντερα. καὶ ᾿συγαγομέγων τῶν. ἐν 
σούτόις πόρων, σχληρὰ ἤἥ, πύπρος ἀποτελεῖται ἢ ἐπειδὴ ψύχεται, ἦι 

ἂπεφάγεια. ἢ 

᾿ 
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ὡς αὐτὸς ἐρεῖ κατωτέρω, συνίσταται τὰ σώματα; εὔτονα ᾿ 

καὶ εὐκίνητα καὶ εὐηξοώτερα γίνεται. ἐν. δὲ τοῖς: βορείοις 
γίνονται βῆχεο, διὰ δυσχρασίαν δηλονότι" τῶν ἀναπνευστί- 
κῶν ὀργάνων. καὶ διὰ τὴν τραχύτητα τῆς φάρυγγος, καὲ 
τἄλλα γίνονται ἂν ταῖς βορειναῖς καταστάσεσι.. Ψυχρὸς 
γάρ ἔστι καὶ ξηρὸς τὴν φύσιν ὃ βοῤῥᾶς. Ξ 

ΟΟὉ. ἘΒΟΟΘΗ. Πρᾶξις σὺν ϑεῷ. β΄. Ζηξοῦμεν, δὲ 
πάλιν περὲ πνευμάτων, οὔχ. ὡς φιλόσοφοι; ἀλλ' ὡς ἰα- 
τροί. ζητητέον δὲ τῷ ““ριστοτέλῃ περὶ ἀνέμων πρῶτον τίς 
“ γένεσις, εἶτα ἦ ὕλῃ καὶ ὃ τῆς πινήσδως τρόποο. -- 
ἡμεῖς, δὲ ταῦτα οὐ ζητοῦμεν, ἀλλ δῶμεν αὐτὰ. 'πολυπραγ- 
μογνεῖν τοὺς τὴν ἀποδεικτικὴν. ϑεωρίαν ἐγγεγυμνασμένους, 
ξηξοῦμεν δὲ ὥς ἰαξροδ, ποῖα" ἔχ. “τούτων πέφυκε γίγνεσθον 

»οσήματα. --- ποικίλλεται ἐν τῇ τῶν πνευμάτων διδασχα- 

λίᾳ ὃ “Ιπποκπράτης; ποῦ μὲν συνάγω». αὐτὰ (αἱ 1π. ποβέγο 
Ἰόθο, Ὅδ᾽ Ξοθγη ἄδ  ῬοτθδΙἶη5. οὐ. δυβίγϑ᾽θαβ Ἰοαπίέυν), 
ποῦ δὲ πλατύνων συμμέτρως (ἐν τῷ- περὶ ἀέρών,. τόπων, 

ὑδάτων, 1. πάῦθον, ῬίαβΙβ. ὐδίπου τνϑῆίοϑ ἘΓθττι 7600. 

δὲ καὶ τὴν. ἀαέὰ μέρος ἐπεκτεινόμεγος πτραγματείαν. (ι 
8115. ἩΡτῖθ, ὉΡ1Ὶ πἀπαπαποάᾷπο οἰΐτηδ 1ἢ. ἐγ 5. νϑπίοβ 
-αἰδύσιθυῖϊέ, οὐ ἀυοδεοίπι. νοπίοβ.. Βαθϑῦ.- Οὐ ϑέθον, ο11- 

ταϑίδ. ἀνοτολεπδν δυτιιὸὃν, ἀρκτῷον, μεσημβρινόν. ᾿ Θυο- 
ἔυπι ἘΣ ΠΕΛΒΙΆΊΗΠΟΣ ἀϊνιαϊίυν ἰὴ ϑερενὸν. ̓ ἰσημερινὸν. καὶ 

χειμερινόν. 1)6᾽ νεπίϊδ: ἀγατολμκὸς. ἰσημερινός... ἔστι» 
ἀφηλιώτης, ὃν. καὶ γλάρον καλοῦσι, ιδυτικὸς. ἐσημερινὸς ΐ 
ζέφυρος. --- παρακεῖται δὲ τῷ. μὲν. ἀφηλιώτῃ. κατὰ τὰς 
“ϑερινὰρ. τροπὰς καικίας δ καὶ μεσεὺς, κατὰ δὲ τὰς. χειμε- , 
ρινὰς εὖρος. ὡσαύτως κχαὶ τῷ. ̓ ξέφύρῳ παραϊεῖτοι κατὰ 

- μὲν. τὰς. δοθιάρς. τροπὰς ἀργέστης. ὃ 'καὶ. ἰάπυξ κατὰ δὲ 

τὰς χειμερινὰς. λέν. -- ἀρκτικὸς δ. «ἀπαρκτίας, χαλούμενος, 
ἀνταρχτικὸς. δὲ ἃ μεσημβρινὸς) Ὁ γότοο. --- πταραλπεῖτοι 

δὲ. τῷ μὲν.. ἀπαρχτίᾳ ἀνατολικώτερος βοῤῥ ἃς, δυτικώτερος 

δὲ ϑρασκίας " ὁμοίως καὶ τῷ νότῳ ἀνατολεκὸς μὲν: εὐρό- 
᾿Ψοῖος, δυτικὸς δὲ λιβόνοτος... - 
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.. ἐδ 

: ΝΞᾺ ἀνατολὴ ἴξ ξ 
τ Φῷ Ἂ- Πσ ΟΣ ὩΣ εὖρος ἔϑετο 
το: ἀΥΘΑ τον 

Ἵ φ “Ὁ 7 

2) Ἔ ΠΣ 
ἄρκτος ξ, ξρμσημβρω 

ξ Ἐν 

ξ Θ᾽ Ξὶ ᾿ς : ᾿ ᾿ 5 τὰς 7 Η Ξ ἀργέστης ζέφυρος λίῳ Ξ 
Υ) ; “ο 5, δὺσ ς Φ, 

ἔν -ὸ 

Ναίανατα Βογεᾶθ Νοίϊαυο αππιραὶ αἰρονΐιιϑ, -- : 

τῷ ΩΣ ϑέρος γένηται ἦρι ὅμοιον, ἱδρῶτας ἔν τοῖσι 
7 πυρετοῖσι πολλοὺς προσδέχεσθαι δεῖ. --- 

: ἑ , 
ΘΕΟΦ. Περὶ ἀγέμων διαλεξάμενος Ἱπποκράτης; βο- 

’ .-“" »ὔ - - 

ρέου καὶ νότου τῶν γενικωτάτων, ἔτι νῦν περὶ ὡρῶν λέ-. 
γεὶ, ὅτι ἔὰν γένηται ϑέρος ἦρι ὅμοιον τουτέστι σύμμε- 

ΞΞ - , - - »-"Ὕ - ᾿ 

΄τρον Τῇ κράσει, ἱδρῶτας ἐν τοῖς πυρετοῖς πολλοὺς προσ-. 
δέχεσθαι δεῖ. διὰ τί; ὅτι τὸ τηνικαῦτα τὰ δυνάμενα ποῖ- 
φυ -. ’ -΄7ὔ᾽΄ «, Ἢ Εᾧ 

εἶν Ἰδρῶτα πάρεισι; ϑερμότης τοῦ ἔξωθεν. περιέχοντος 
2.» ᾿ «ς , ’ 9:τ΄, - , 32) “- 
ἐἀξοῦν ΣΦ αν Ο οσΡης πε ορε ερρυσηα ΘΕ ΌΘΤΩ αὐ τσ σεν ἀλλ 
ἐπειδὴ “τὸ ξαρινὸν κατάστημα διὰ “μὲν Τὴν ϑερμασίαν 
ἕλκει πρὸς τὸ δέρμα τὸ ὑγρὸν, διὰ δὲ τὴν" ὑγρότητα. οὐ 
δύναται ἀτμοειδῶς ξλξαι,. εἰκότως ἀϑρόως ἐν τοῖς πύρδ- 

᾿ τοῖς τὸ ὑγρὸν ἅπαν ἐχπερινόμενον ἱδρῶτας ἐργάζεται. 

ΔΑ͂ΙΙ. ἬΪρι ὅμοιον τοὐτέστι σύμμετρον τῇ πράσει. 
ἱδρῶτες γίνονται ᾿πολλοὺ ἔν ὥρᾳ τοιαύτῃ, διότι τὸ μὲν. 
αὐχμηρὸν» ἱκανῶς ϑέρος. δαπανᾷ τε καὶ διὰφορεῖ τὴν ὑγρό- 
τῆτα; τὸ δ᾽ ὅμοιον ἦρι διὰ μὲν τὴν ϑερμότητα λεπυτύνει. 
τὴν ὑγρότητα καὶ ἕλκει πρὸς τὸ δέρμα, διὰ δὲ τὴν. ὅγρός : 

τήτα διαφορεῖν. ἀτμοειδῶς οὐ δύναται. ἀϑρόον οὖν ἔν 
ταῖς τῶν νόσων κρίσεσι, τὸ Υγοὺν ἅπαν ἐκχκρινόμενον 
ἱδρῶτας ὍΣ, 

ζ΄, Ἐν τοῖσιν αὐχμοῖσι πυρετοὶ ὀξέες γίνονται" χαὶὲ ἢν μὲν 

ἐπὲὶ πλέον ξῃ τὸ ἔτος τοιοῦτον ἐὸν, ὁχοίην καὶ τὴν χα - 
τάστασιν ἐποίησε, ὡς ἐπὶ τὸ πουλὺ, καὶ τὰ νουσήματα 
τοιαῦτα δεῖ προσδέχεσθαι, --- 

: 



᾿ς - 3 
ΘΕΟΦ. 1) “ὐχμὸν καλεῖ Ἱπποχράτης τὴν ξηρότητα 

τὴν πέρα τοῦ μετρίου : ὥσπερ καὶ ἐπομβρίαν τὴν ᾧγρό- 
τῆτὰ τὴν πέρα τοῦ μετρίου. ἂν τούτοις οὖν τοῖς αὐχμοῖς 
πυρετοὶ ὀξέες μὲν γίνονται : ὀλίγοι δὲ, διότι ἢ ξηρότης 
ἐνδεεστέρους εἴωθε τῷ πλήϑει τοὺς χυμοὺς ἐργάξεσϑαι, 
χολωδεστέρους δὲ τῇ ποιότητι. ἀλλ᾿ ἢν μὲν ἐπὲ πλέον 
ἢ τὸ ἔτος τοιοῦτον γινόμενον, ὡς ἐπὲ τὸ πολὺ καὶ τὰ 
νοσήματα. τοιαῦτα δεῖ «περοσδέχεσϑαι, φησὶν Ἱπποκράτης, 

ὀξέα καὶ ἐπικίνδυνα ἢ ὥς φησι. Ῥοῦφος λοιμικὰ, οἷον 
βουβῶνας. καὶ γὰρ καὶ ἀπὸ ξηρότητος συνίστανται τὰ 
τοιαῦτα. ὃν γὰρ τούτῳ τῷ “λοιμῷ 2) ἐν “ιβύῃ, φησὶν 
οὐτὸς, βουβῶνε δς αὐτοῖς ἐγένοντο καὶ δευτεραῖου καὶ τρι- : 
ταῖοϊ. εἰ δέ τις ἀπορεῖ καὶ πῶς, ὑγρότητος μὴ ὑπούσης, 
ἐπὶ ξηρότητι. οἱ βουβῶνες ἐγένοντο, λέγομεν » ὅτι ἐπικρα- 
τησάσης τῆς. ξηρότητος, κατελύϑησαν αἵ δυνάμεις" τού-- 
τῶν δὲ καταλυϑεισῶν; ἀπειψέα ἐπηχολούϑησεν". ἀπεψίας 

δὲ οὔσης, τὰ περιττὰ τ λξύνα σον χαὲ ἐντεῦϑεν ἀνίε- 

σαν οἱ βουβῶνες, ὥστε κατὰ συμβεβηκὸς καὶ ὑγρότης 
ἐπηκολούϑησεν.-. ' 

2447. Ἡ ; γὰρ αὐχμότης ἐνδεεστέρους. μὲν τοὺς χυ- ᾿ 

μοὺς, ἀλλὰ χολωδεστέρους ἐργάζεται- 

. Ἐν τοῖσι καϑεςεῶσυ καιροῖσιν, 3)7 ἢν ὡραίως τὰ ὡραῖα 

᾿ἀποδιδῶσιν. εὐςαϑέξς. καὶ. εὐχρινέσταται, αἵ νᾶσοι γί- 
γονταν" ἔν δὲ τοῖσιν ἀκατασάτοισιν, ἀκατάςατοί τε, καὶ 
᾿δύσκριτοι. -- 

ΘΕΟΦ. Ἐνταῦϑα περὶ τῶν κατὰ φύσιν ὡρῶν δια- 
λέγεται. καϑεστῶτας δὲ καλεῖ καιροὺς τὰς ἂν τάξει τὴν 

οἰχείαν 4) φύσιν ἀπειληφυίας, καϑὼς ἐν τῷ περὶ ἀέρων, 

τόπων» ὑδάτων εἴρηται. ἢν ἐν τῷ μετοπώρῳ. ὕδατα 
᾿ γένηται καὶ ὃ “χειμὼν μὴ εὔδιος ὦ ἄγαν μηδὲ ὑπερβάλλων 
τῷ ψύχει κοὶ ἐν τῷ ἦρι ὕδατα ὡραῖα, μὴ οἷα ἔν τῷ ,Ζδι- 
μῶνγι, ἀλλὰ πρέποντα τῇ ὥρᾳ καὶ ἐν τῷ ϑέρει 3) ἤπιον : 

Ὁ) αὐχμὸν --- ἐν τούτοις οτν, Ὁ. 9) Ἐ Βίδρμαπο: ἱστορεῖ γὰρ ὃ 
Ῥοῦφος ἐπὶ ξηρότητί ποτε λοιμοῦ. γενομένου βουβῶνας τοῖς ἀγϑροώ- 

ποις προσγενέσϑαιι χαὶ δευτεραίους καὶ τριταίους ἀποϑνήσκειψ αὐτός. 

5) καὶ Ὁ; 4) χράσιν Υ. ο. Ο. 56) οἰκεῖον ν.».6. 

ΤΙ. : 29 



8δά - : 

ἡ ϑερμὸν;. οὗτός ἐστιν ὃ κειϑεστηκιὸς ἐνιαυτός. Ἔν τοῖς 

τοιούτοις οὖν καϑεστηκόσι καιροῖς ἣν “ὧὡραίως τὰ ὡραῖα. 

ἀποδιδῶσὲε τοτέςιν. δὐκαίρως χαὶ προσηκόντως 1}. ὥρᾳ 

τὰ πρέποντα: ἀποδιδῶσιν, οἷον ὀπῶραι; ἄνϑη,. δόδα, ἀλλὰ 

μὴν. καὶ αἱ “ποιότητες τοῦ περιέχοντος ἀέρος σύμμετροι, 

χαὶ ἄνεμοι σύμμετροι χαὶ Ι) εὐσαϑέες ὑετοὶ, καὶ ἐὐκρινέξαται 

οἱ νοῦσοι γίνονται τϑτέςιν εὔπριτοι; διότε καὶ αἱ φύσεις καὶ αἵ 

δυνάμεις ἐῤῥωμέναι εἰσὲ καὶ ἐκκότειτασι τὰ αἴτει καὶ μάλιξα 

κοσμίως τῇ διαίτῃ χρωμένοις. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ »οσήματα 

ἁπλᾶ εἶσι χαὲ οὐκ ἔχουσε τροικιλίαν.. μόνον γὰρ κατὰ τὴν 

ἀπειμέαν γίνονται. πόλεν δὲ ἕν τοῖσιν ἀκαταςξάτοισιν ἄκα- 

τάξατοι καὶ δύσχριτοι διὰ τὴν ἐναντίωσιν τῶν προειρημένων. 

ο 2.411. Ἤως ὅπου δεῖ τοῦ καιροῦ, ψύξις". ὅπου δεῖ, 
ἔμβροι καὶ ἑξῆς. τ εν 

8. Ἐν φϑινοπώρῳ᾽ ὀξύταται αἵ γοῦσοι;, καὶ πα πρῶ δι : 
“στοαταὶ 2) τοὐπίπαν᾽ ᾿ἢρ δὲ ὑγιξινότατον καὶ ἥκιστα 

᾿ϑαγατῶδες. -- 

ΘΕΟΦ. Συχκρίνει ἔαρ τῷ φϑινοπώρῳ; λέγων ὅτι τὸ 
μὲν 3) ϑανατώδεις νόσους ἐπιφέρει, τὸ δὲ, ὑγιεινότατόν 

ἔστιν, ἐπειδὴ τὸ φϑινόπωρὸν ἄνώμαλόν ἔστι, ποτὲ μὲν 
-: ᾿ , 2655 Ξ , 

ἐπικρατούσης θερμότητος, ποτὲ δὲ ψυχρότητος, καὶ διότι 
Ε ᾽ ΚΣ ΚΡ Τὰ ἱ ε ἐφ Α 

ταύτῃ τῇ ἀνωμαλίᾳ καταλύονται αἵ δυνάμεις καὶ διότι 
ν Σ - Ὁ - Υ͂ παντοδαπῆς γεννᾶται ἐν αὐτῷ καπκοχυμία καὶ πρὸς τὸ βά- 

» - Ξ3 «ς 
ϑος ὠϑᾶνται οἱ χυμοὶ ἐν αὐτῷ" τὸ δὲ ἦρ ὑγιεινότατον καὶ - 
Φ) , - 2 2 , 2 3 32) ’ 5 
ἥκιοτα ϑανατῶδες τοι ἐπολίγον, ἐπειδὴ δυχρατον στο ᾿ 

Υ̓ Ὁ : ΕΝ 
καὶ ἐπὶ τῇ εὐκρασίᾳ ἐῤδωμέναν εἰσὶν αἱ δυνάμεις, καὶ. 

Ἴ Ἑ Βίθρμάπο: διὰ δὲ τοῦ εὐσταϑοῦς. τὸ ἁπλοῦν χαὶ εὐδιᾶγγῶς 

στὸν καὶ ὁμαλὸν τῇ φύσει, ἀτάραχον τῶν νοσημάτων ξδήλωσεν: 

2) ὡς ἐπ, ὭὮ. ὑγιεινέσε. . ἃ. 3) ΟΟΌ. Ἐ506.: Θυδίπον «20ὑσεις »το- 
Ῥομπηίΐαγ,, ΟΥ̓ ϑυοίσπηηο. δουΐἀσϑὶμ που Σὲ οἰμί: 1, Αὐοίυμηηυβ. ὙἹΓ685 

Ῥτοβίθγμῖε; νι θὺ5. Ῥγοβίγδι!β, δδοοομ μια οὐἱαγ, ρυίγοβοῖί. οἱ ἴδ- 
ΟὌγ68 δοιίαβ ἱποθπάϊέ, 2.. ΒΠΠ|15 ἢβδνα δεβίαίβ ρογθρίταίαν, διοίπμηπο 
ΟὉ δούθια ἐγιϑσίάαπη φουρουΐ πῃ δογαί, Ῥυϊτγοβοῖί, εργθβαῦθ. τηφοπαϊί. 
95. ᾿Αὐοίσμνημ5. ΔΠποηλδπ|5. Ὑἱ γος Ταβοῖν τ, ψἱρΙθβαπδ᾽ τϑβο {15 μΉοΡο, 
υἱὰ ραπάϊίυν 4. Ἐτασίαθαπι Πογαδοχηηι. Θρὰ Ῥτενι ὨΠΠΊΟΧΟΒ παβοῦπι- ὶ 

. ξῸΣ ΣΟΥ Ια. 6 Ῥτβορᾶταθίυν, 



δῦ 

ἐῤῥωμέναι οὖσαι ἐκδίωκθσι τὰ περιττὰ ἀπὸ τοῦ σώματος 
ἢ ὅτι χρηστῆς ὕλης γεννητικὸν τὸ ξὰρ τοὐτέστιν αἵματος, 
καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ὕλη πάντα τὰ μόρια καὶ ἡ φύσις. ἔχει 
πέψιν χαὶ ἀγάπαυλάν φινᾶ. εἰ δὲ τίς ὙΠΩΝΕΙ; ὃτι χες τὸ 

φϑινόπωρον ψυχρὸν καὶ ξηρὸν ὃν ὀξέων γοσημάτων αἷ- 
τιόν ἐστι, λέγομεν ὅτι ἡ ξανγϑὴ χολὴ. καὶ ἐν ϑέρει γίνεται 

“καὶ ἐν τῷ ̓ φϑινοπώρῳ, ἀλλ ἐν μὲν τῷ ϑέρει μᾶλλον γί: 

γεταν χαὶ διαφορεῖται διὰ τὸ τηνικαῦτα ἀραιότερον εἶναι ᾿ 
τὸ δέρμα. ἐν μέντοι τῷ φϑινοπώρῳ ἧττον γεννᾶται, καὶ 
μὴν χαὶ τὸ ἐκ τοῦ ϑέρους πλεονάσαν ἐπιμένει καὶ οὐ 
διαφορεῖται διὰ τὸ περιέχον ψυχρὸν; μὴ διαφορουμένη 

δὲ σήπεται καὶ σηπομένη ὀξεῖς. ἀνάπτει Τυρετούς. πρὸς 
δὲ τοὺς ἀποροῦντας πάλιν, καὶ πῶς παρακατιὼν λέγει. τῷ 
μὲν ἦρος τὰ μελαγχολικὰ καὶ μανικὰ καὶ τὰ ξξῆς, λέγο- 
μὲν ὅτι αὕτη ἢ χακοχυμίὰ οὐκ ἐν τῷ ἔαρι, ἀλλ΄ ἐν τῷ 
χειμῶνι καὶ ἐν τῷ φϑινοπώρῳ ἐπλεόνασεν, ἥτις διὰ τὴν 

᾿ πύχνωσιν τοῦ ἔξωϑεν ἀέρος μένει καὶ οὐ διαφορεῖται, ἐν 
᾿ ταύταις ταῖς ὥραις, εἶτα ἐν τῷ ἔαρι προσομιλήσασα τῇ 
ϑερμότητι ἢ χακοχυμία, δᾷστον ἢ χύσις αὐτῆς γίνεται, 
καὶ ἔνϑα. δεύσῃ, τοιαῦτα καὶ τὰ νοσήματα γίνονται, εἰ μὲν 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν, μελαγχολίαν καὶ ὀπιληψίαι; “εἰ. δὲ εἰς. 
τὸν πνεύμονα, φϑίσις καὶ αἵματος χύσις, ὥστε οὐ τοῦτο 
αἴτιον, ἀλλ ἐχεῖγαο. 

441. ἬΠ ὑγιεινότατον, ὡς εὐκρατότερον. 

ἐ. Τὸ φϑινόπωρον τοῖσι φϑέγουσε κακόν. --- 

ἜΣΞΞΞΞ ἜΣ Ξε : ΐ ἘΞΣΕΣ 
ΘΕΟῴΦ. 1) Φϑίνοντας ὀνομάζει πάντας τοὺς ὅπωσᾶν 

συντηκομένους χαὲ, οἷς 2) ἥλκωται ὃ πνεύμων. ἀμφοτέροις" 
οὖν τὸ φϑινόπωρον κακὸν, τοῖς μὲν διὰ τὸ ἀνοτινεῖν τὸν 

1) ΟΟὉ. Β50. “Μηταξὺ λαβήσας τὸν περὶ τοῦ ἔαρος λόγον, 
πάλιν ἐπὶ τὸ φϑινόπωρον ἀνατρέχει. -- ἀναπγοὴ ῬΘΥ οὁ5 οἷ ἸαΥῦγη- 
86, διαπνοὴ ῬΘΥ ουΐθη ἀϊβιασαπηίυγ, ἘΠ Βίορμαπο: φϑέσις -- ἢ 

ἐπὶ ἑλεώσει τοῦ πνεύμονος (τοῖς ἕλχεσι τὸ ψυχοὸν δαχνῶδες. Τία-- 
᾽406. ταθϑί απ πα. ἐχβραπηξ, ἀλλ ἢ μόνον σπαράσσονται) ἢ ἐξ 
προσβολῆς ἕχτιπκῶν πυρετῶν ἢ ἀοιτίας ἀμέτρου. Θαυπν δπῖπι οχίο- 
ὨΠΔΤΙ δ᾽ ὨΪΠ15. ἐρίεὰβ ζπίγαΐὶ ξδἰογθααθ, ἘΧΠΟΘΙΙΕ 2) ἑλχοῦ- 

ται Ὗ, Ὁ. 

28 ἢ 



ον 
τη πσῦτα ψυχρὸν ἀέρα » ὅστις πλήττει καὶ ἀνιᾷ χαὶ δέ: 
κνει, τὸν πνεύμονα παὶ μεγάλως αὐτὸν; βλάπτει. ξλχεσι 
γὰρ τὸ ψυχρὸν. δακχνῶδες, τῇ ὃν πλήξει καὶ δήξοι ταράτ-. : 
τεταῦ δ᾽ πνεύμων καὶ εἰς βῆχα. 1) τὸ ζῶον ἐπεγείρεται. ᾿ 
εἶτα διὰ τὸ περιέχον ψυχρὸν οὐδὲν ἀναφέρουσιν, ἀλλὰ 

μᾶλλον Ταράττονται; καὶ ἐκ τῆς “Ταροχῆς καταβάλλονται΄ 

ἢ τε φύσις καὶ αἵ δυνάμεις, καὶ ὅτως αἱ δυνάμεις ἀπόλ- 
λυνταῖ. τοῖς δ᾽ ἄλλοις, ἐπειδὴ ἄσαρχοί εἶσι ̓" ἑτοίμως εἰς 

τὸ βάϑος διέρχεται ῇ ψύξις διὰ τῆς ἀναπνοῆς καὶ εἰσδύ- 

- γουσαὰ εἰς τὸ βάϑος, μέγα βλάπτει τὸ ἔμφυτον ϑερμόν. 

414, Ἐπειδὴ ψυχρόν τ ἐστιν ἅπαν ἅμα καὶ ξηρὸν 
κα ὲ ἀνώμαλον. 

ια΄. “Περὶ δὲ τῶν ὡρέων, ἢν μὲν ὃ χειμὼν αὐχμηρὸς καὶ. 
βόρειος γένηται" τὸ δὲ, ἔαρ ἔπομβρό». τὲ χαὶ γότιον, 

ἀνάγχηῃ τῷ ϑέρεος πυρετοὺς ὀξέας, καὶ ὀφϑαλμίας, καὶ. 
δυσεντερίας γίνεσϑαι, μάλιξα δὲ τῇσε γυναιξὶ, «καὶ, ἀν- 

ὁράσι. τοῖσι 2) ὑγροῖσι τὰς φύσιαο. -- 

ΘΕΟΦ, 38) ᾿:Ανωτέρω. μέρικῷ ἐχρήσατο τρόπῳ" περὶ 

1) ἰυββίτη νϑῃμοιπθηίοθιη: Ὁ, Ἐουί. ὀξεῖαν. 9) ὑγρὰς ἔχϑσι τὰς φύσιας. 
Οσοάᾶ, 3) ΟΟὉ. Ἐ5Ο, Ῥταθι πη} ἰγῖδ ρΓΟ ] ἐπιαία περὶ παρεχτροπῆς 

τῶν ὡρῶν 1. Τειηροβίδίθϑ 'δπήϊ δὲ ργαβοθάθηβ εἰ βϑαιθηβ, γοραΐαγαβ 

6886. ἀοθϑηί 2. σε ηρποηάση, δὴ Ἡ!ρΡΡοογδίοθ ὑηδηι- ῬΙυΓΟΒνα 

ἐαπιρεβίδίοβ ἐγυθου δῆτα 6856 θἰςαί, 8. πότερον ἢ παρεχτροπὴ, ἐπὶ τὸ 
ὁμοειδὲς ἢ ἐπὶ τὸ ἀνομοειδές. εἶπ 46 αυδίπογ αυδοβιϊομίθ5 ἀἴ586- 
τεπάστῃ βίδίαϊε, 1. ποῖα γίνονται νοσήματα δ ππαίαἰϊοπίυθ. ἰθπι- 
Ῥεβίδίμμη; --- ἴῃ 00 1 οἰίαί: ἔν τῷ περὶ τόπων, ἀέρων, ὑδάτων. --- 
γίψοντοι. τὰ σηπεδονώδη. ῷ, πότε γίνονται: ἐν τῷ ϑέρει. 8, ἂν ποίοις. 

- Μορέοις γένονται; ---- Ἔδτο ἘΡΊ4π6. 4, τίσι γίγεται; --- Τὰ απο οἰζαίυτ: 

ὥσπερ σαὲ ὃ Ταληνὸς ἔν τῷ σφυγμιχαρίῳ ἐποίησεν. --- ἃ. ὡς ἔν γέ: 
Ζει, ἱ. 6, ταῖς γυγαιξίν. Ὁ. ὡς ἐν ἡλιχίῳ Ϊ, 6, τοῖς παισίν. Ἐΐλος οἷς 

υἷα ἴῃ ΗΙρροογδαιϊβ νϑυθῖβ ᾿πνθηΐοβ. ἀποροῦσι δέ τιγες, ᾿ιοπιοάο, 
τη Δ 1010} ἰοπιροβίδί πη δ ομε} πποτθὶ ἔθου Ῥοβδίηί, Αἱ τὸ ὀξὺ οὐ 

: μόνον» χατὰ τὸ συνεχὲς δεῖ γοεῖν, ἀλλὰ χαὶ τὸ ὀλιγοχρόνιον. --- χαὺ 
ἔνταῦϑα χαταβάλλεται Κόϊντος καὶ ὃ “Τύχος, λέγοντες χαὺὶ »ομέξοντες, 
ἐμπειρικὸν εἶναι τὸν Ἱπποκράτην. ὃ γὰρ ξμιπειρικὸς τὰ ὄντα ζαὶ {6Ὲ- 

γόμενα διαγιγώσκει; ἀλλὰ χαὺὶ τοῦτο ἀπὸ τῆς τηρήσεως χαὺ τῆς μνή- 
βίης, οὐ μὴν τὰ μέλλοντα γενέσθαι προ ώσχει, ὁ ἐμπειριπός. ὁ μέν- 
τοι Ἱπποσράτης τὰ μέλλοντα ἔγνω χαὶ “τῶν μελλόντων πρόγνωσιν 
ἐποιήσατο, καὶ τοῦτο οὖν ἀπλ ὥς, ἀλλ ἐπιστημογιχῶς. 



« 
ο΄ - 

μιᾶς γὰρ ὥρας 1) διελάμβανεν, ἁπλῆν ἐχέ ὅσης τὴν δυσχρα- 
σίαν. ἐνταῦϑα δὲ καϑολικωτέρῳ "ἔχρηται, τρόπῳ καὶ δια- 

᾿ λέγεται. περὶ πλειόνων ὡρῶν. Ἰστέον δὲ ὅτε ἢ “παρατροπὴ 
-τῶν ὡρῶν ἢ ἐπὲ τὸ ὁμοειδὲς παρεχτρέπετάι͵ ἢ ἐπὲ τὸ 
ἀνομοιοειδές. ἐνταῦϑα οὖν λαμβάνει Ἵπποχράτης, ψυχρὸν 

καὶ δηρὸν τὸν χειμῶνα" τὸ γὰρ αὐχμηρὸν δηλοῖ τὴν ξηρό- 
τήτα; τὸ δὲ βόρειον τὴν ψυχρότητα, τὸ δὲ εἶὰρ ϑερμὸν 
χαὶ ὑγρόν. 2) τὸ γὰρ ὅπομβρον δηλοῖ τὸ ὑγρὸν, “τὸ δὲ 
γύτιον τὸ ϑερμόν. τούτων οὕτως ἐχόντων, ἀνάγκη͵ τῷ 9έ- 
θξος,: ὡς αὐτός φησι, πυρετοὺς ὀξεῖς καὶ ὀφϑαλμίας γί- 

ογεσϑαι, τοῖς ἐπιτηδείως ἔχουσι δηλονότι πρὸς ταῦτα. τὰ 
᾿πάϑη, διὰ τόδε ὅτι ὃ χειμὼν ἄκρως ψυχρὸς γεγονὼς 
πατέ ἔβαλε τῇ ἄκρᾳ ψύξει τὰς δυνάμεις παὶ. τὴν κακοχυ- 

᾿ μίαν τὴν ἀπὸ τοῦ φϑινοπώρου ἀϑροισϑεῖσαν ἔν τῷ σώ- 

ματι ἐναπέκλεισεν" εἶτα τὸ ἔαρ ἐλϑὸν, ϑερμὸν καὶ ὑγρὸν, 
χύσιν. ὀποίησε τῆς ὕλης καὶ ὑγρὰ τὰ σώματα ἀπειργάσατο 
τῇ ὑγρότητι" δἶῖτα πάλιν ξἐλϑὸν τὸ ϑέρος κατὰ φύσιν 
ϑερμὸν καὶ ξηρὸν, ἐπιτηδείαν ὕλην εὑρὸν εἰς σῆψιν. μετέ- 

. βαλε, τῇ μεταδόσει οὖν τῆς σηπεδόνος διὰ τῶν: ἀρτηριῶν 
πρὸς καρδίαν, ὀξεῖς. γίνονται πυρετοὐ" εἶτα πάλιν ὃ τῆς 

σηπεδόνος ἀναπέμπονταε. ἀτμοὶ δριμεῖς - ὃν τῇ περαλῇ, 
καὶ εἰ μὲν ἀσϑενὴς ῇ χεφαλὴ ἦ ἢ, μένουσιν ἐν αὐτῇ καὶ 
ἐπιληψίαι καὶ ἀποπληξίαι καὶ σκοτώσεις 3. γίνονται" εἂ 

΄ δὲ ἐῤῥωται, διώχει τὴν ὕλην ἢ εἰς τὰ “παρακείμενα μόρια 
καὶ ποιεῖ ὀφϑαλμέας χαὶ ὠταλγίας ἢ εἰς τὰ πόῤῥω: εὖ 
μὲν πρὸς τὰ ἀνὰπνευστικὰ, ποιεῖ δύσπνοιαν καὶ βῆχα" εἶ 
δὲ εἰς γαστέρα καὶ ἔντερα, ποιεῖ ϑυσεντερίαν, τῇ δήξει 

. αὐτῶν ἑλκεδμένων. μάλιςα δὲ τοῖς γυναιξὶ καὶ τοῖς ὑγρὰς 
ἔχουσι τὰς φύσεις συμβαίνει. ταῦτα" εἰ γὰρ ὅλην τὴν χα-᾿ 
τάστασιν ὡς «σήπουσαν τὰ σώματα μεμφοίμεϑα, πρόδηλον 
ὅτι μᾶλλον ἤ σηπεδὼν ἔν τοῖς ὑγροῖς ἔστι “σώμασιν. εὖ δέ 
τις εἴπτον ὅτι διὰ τί μὴ ἕν τῷ ἔαρι τὰ νοσήματα γεγόνασι, 
λέγομεν, ὅτε μᾶλλον τότε πρὸς. συμμετρίαν 47) ἐπανήρχετο 
τὰ σώματα, ἕν τῷ ϑέρει δὲ διὰ τὴν ἄγαν θερμασίαν εὖ- 
ϑέωρ ἤρξαντο σήπεσϑαι οἵ χυμοί., 

--- 

1) σιῳέθῳ Ψ, Ρ. 2) τὸ -- ὑγρὸν οι, Ψ, Ὁ, αν» γεννῶνται 

Ψ. Ὁ, 4) ἐπεισέρχονται Ψ, Ὁ. 
“ξα Ὁ 
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441. Τῶν. γὰρ ἐν τοῖς σώμασι χυμῶν “σηπομένων 
ἀπό 78 τοιούτου χειμίνος, χαὶ ῥγραινομένων ὁμοίως ἀπὸ : 

τοιϑ ὄζου ἔαρος, καὶ ϑερμανϑέντων. χαὶ ἐκσυρωϑέντων ἀ ἀτεὸ 

τοῦ ϑέρους, ὀφϑαλμίαι χαὶ δυσεντερίαι γίνονται, κατὰ τὴν. 
ἐπιτηδειότητα τῶν βλάπτεσθον δυνακιένων “μορίων... ἄλλα 

γὰρ ἄλλων μᾶλλον εὐποαϑῆ. τε. ἐστὲ χαὶ δυσπαϑῆ κατὰ 
τὰς χγράσεις τῶν σωμάτων᾽ αἱ μὲν γὰρ ὀφϑαλμίαι σχεδὸν 
ὅπαντας. ἐνοχλοῦσι , πληρουμένης τῆς κεφαλῆς, πλὴν 

δἰ, τινϑο ἐσχυροὶ πᾶνυ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἶεν" δυσεντερίσι 

δὲ τοῖς ὁγρὰς ἔχουσι, τὰς φύσεις καὶ ταῖς γυναιξίν" ὑγρό- 

:δραι γάρ. εἰσι καὶ αὗται τῶν ἀνδρῶν... χαὶ πυρετοί. μιέ- 

γοντες γὰρ οἱ σεοημμένοιν χυμοὶ ἐν τῷ σώματι ποιοῦσι 

'χοὺς πυρετοὺς, κινηθέντες. δὲ ἐπὲ -παχτὸς στοιοῦσἑ τὰς 

δυσεντερίας καὶ ἀλ λα τινα. 

ιβ΄. "Εἶν δὲ νότιος ὃ χειμὼν, καὶ ἔπομβρος, χαὶ εὖδι- 

εἰνὸς γένηται, τὸ δὲ ἕαρ αὐχμηρὸν καὶ βόρειον » αἱ μὲν 
γυναῦιδο: ἥσει οἱ 1) τόχοι πρὸς τὸ 70; ἐχ πάσης προς 

φάσιος ἐχτιτρώσκουσι. αὲ δὲ ἂν τέκωσιν, ἀκρατέα καὶ 
γοσώδεα τὰ παιδία τίχτουσι, ὥστε ἢ παραυτίκα ἃπόλ- 

ολνόϑαι; ἢ λεππὰ χαὶ νοσώδεα ζῆν ἐόντα. τοῖσι δὲ ὅλ- 
“λοισν 2) βροτοῖσε δυσεντερίοι, Καὲ ὀφϑαλμίαι ξηραὶ 

: γίνονται" φοῖσε δὲ πρεσβυτέροισι “κατάῤῥοον ξυντόμίος 

: ἀπολλυντρό, -- 

ΘΕ Οὦ. Ἐνταῦϑα τὴν παρατροπὴν. ὑπεναντίως χοῦ 

ἀνώτέρου ἀφορισμοῦ ποιξῖται. λέγει γὰρ, ἣν δὲ νότεος ὃ 
χειμὼν καὶ ἐπόμβρος. καὶ εὐδιξινὸς τουτέστι ϑερμὸς καὶ 

ὑγρὸς χαὲ καϑαρὸν ἀέρα ἔχων" τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ 8) εὕ- 

διος᾿ τὸ δὲ δὰρ αὐχμηρ ὃν καὶ βόρειον τουτέστι ψυχρὸν. 

καὶ ξηρὸν, αἱ “μὲν γυναῖκες, ἦσιν οἵ τόκοι πρὸς τὸ ἦς, 
ἐπὶ ταῖς τυχούσαις προφάσεσιν ἐκτιτρώσπουσιν, ὅτι ἐν τῷ 
ΠΣ κατολύϑησαν αἵ δυνάμεις τῷ λόγῳ τῆς “πληϑώραξ 
κοὶ ἐνείϑιστο τὰ βρέφη ἐν ἀλέᾳ καὶ τῆς μήτρας εἶναι 
καὶ τοῦ πεεριἔχοντος, ἐπιλάμπει τὸ ἔαρ ψυχρὸν χαὲ εἰσ- 

δύνει ἢ δύναμις τῆς ψύξεως παρὰ τὴν μήτραν καὶ πλήτε 

1ει τὸ βρέφος. πληττόμενον δὲ νοσεῖ, νοσοῦν λακτίζει; 

3) τοχετοὺ Ὦ, 9) Ομ, Ὦ. γεωτέροισι Ὗ. 8. ς, 3) εὐδιεινὸς Ὑ. Ὁ. 
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χαὶ ἐπειδὴ βεβλαμμένη ἐσεὶν ἧ μήτρα. καὶ οἱ σὐνδεσμοῖ, 
ὑπὸ τῆς ψύξεως, λαχτεέζον. χαὶ: (ἀτάκτως κινούμενον, διαῤ- 

δήσσονται 1})οὲ σύνδεσμοι; καὶ- τὸ ἀρτήματα καὶ ἐξέρχεται 
τεϑνηκὸς,. τῆς ἀποκχρετικῆς. δυνάμεως 2) ὀπεγειρομένης 

καὶ ἀποκρινούσης: τὸ τἐμβουον.. ἐὰν. δὲ καὲ τεχϑῇ ζῶν, ἢ 
παραυτίκα, φησὶν: Ἱπποκράτης, ἀπόλλυται προσομιλοῦν 
φῇ ψύξει 7 ἢ. λεπτὸν χαὶ νοσῶδες" μένει διὰ. τὴν πληγὴν τῇ 
περιέχονζος.: τοῖσι δὲ ἄλλοισε: γεωφέροισι δυσεντερίαν καὶ 
ὀφϑαλμίαι,. τοῖς: μὲν: φύσει; ϑερμοῖς καὶ ἐ χολώδεσιν: ὀφϑαλ- 

μέαν «Ξξηραὶ;. τοῖς: δὲ φλεγματώδεσι δυσεντερίαι, ὅτε ὃ χει- 
μὼν ϑερμὸς καὶ ὑγρὸς: γεγονὼς ὀπλήρωσε͵ τὸ σῶμα. χεξ-- 
φιτεωμάτων,. πλέον. δὲ τὸν ἐγκέφαλον. παραγενόμενον. δὲ 
τὸ ἔαρ ψυχρὸν' ̓ϑλίβει. τὴν ὑγρότητα, καὶ εἰ μὲν εἰς, τοὺς 
ὀφϑαλμοὺς ἐνεχϑῆ, ὀῳφϑαλμίαι γίνονται, ξηραὶ δὲ ἢ διὰ 

᾿ς 1) ἘΣ Βίορβαπο: τῆς: γάρ: ὕλης εἰς τὸ βάϑος χαΐ. εἷς τὴν μήτραν 
: ἀποδιωχϑείσης,. ὑπὸ τῆς Ψύξεως ϑιάβροχα γίνονται τὰ ταύτης ἀρτήματα, 

᾿ χαὶ οὗ σύνδεσμοι, Ξξοξς -σχαίρει. τὸ βρέφος ἂν τῇ μήτρᾳ. -- ̓ ἐπειδὴ 

τὰ τούτου (ἔβιυβ). μόρια; Ψέορσο γεῖ τυρῷ “αὶ ἁπαλωτάτῳ χηρῷ ἔοισε:. 
--- ῥήδοεν τούς 1ε. συγϑέσμους τῆς. μήτρας. -- -α εἰ "δὲ Σζαὶ ἑνωδαΐως 

χέχωσιν, τυΐξατιδι Ἔν ἀβστοτιτα, πἰπῖῖο -αλπ5. ὅλ} σται. --- ἀμβλέσκογ- 

ται δὲ κατά τε, τὰς ἀρχὰς μάλιστα “)αὶ ποὺς τῷ τέλει τῆς γεννήσεως. : 

τὰ ἔμβρυα, ἘΣ ο, εὐ 3 πιρηβὶ δὲ ἀσϑέγειαν τῶν τῆς μήτρας, ἀρτημότων. 

χαΐ τῶν συνδέσμων. ̓ οἴ 8. εἰ 9 τηρηβὶ. ̓ διὰ βάρος τοῦ ἐγκυομένου, ὃν 

Τρύπον ΧαΣ ἐπὶ τῶν φυτῶν γίνεται, “ὅπέρ Ἦν ̓διὰσειοϑῆ; ὁπότε τοὺς 
Ζδρποὺς ᾿ἐγκυὀφδρεῖ: χαὶ ἀγϑεῖ, ἑτοίμως αὐτοὺς: ὁποβόλλεται, διὰ τὴν 
ἀσϑέγειαν. τῶν πεισμάτων χαὶ τῶν λαβῶν; --Ξ ᾿Θυδρτορίετ. ξῃέογπγ6- 

6115 χηθηβῖθι5 φαρμοιξεύειν" Ροββιπιμ8: τα ΐο το 5,. --- ἤ" τῶν’ συνδέσμων 
ἐσχυροποίησις. -- ΟΟ. ΠΟ; θυ. βυηξ εαυβαθ: ρατίτιβ ῬΓΑΘΙΒΔ(ΟΥΣΙ: 

-Ἱ, ῬΙείδογα: εὐδοίίαν εἰ ἀρτήματα ἴία: τοϊαχδπίατ. 2. ὙἼΓ65. χαδίγιοῖς:., 

ἀεθ:Ππἰδηίαγ΄ νογϑαμθ. ἐγ βίο: ρϑ!ριαί. ἐοοίμ5. ἔγίσουα. ρογαῦϊβηϑ. 
Ῥοτγιπηριίαμθ᾽ Πσαπιοθηία, Θυδεοβίΐοηθ5:: 1. ΟὐΥ ΐς ψϑῖθ ος τροῦ- 

θ05 δεῖ αἴεῖί, αὐπῶν βαρτα, δοβάδιη: δϑϑίδέθ' σἱϑηϊ ἀϊχοτῖε: σα Ιθμαβ 
δας αὐυδοβίϊομοπι ϑοϊνῖς. ὁ δὲ ξξηγητὴς (αμ}5. 6511) “λέγει. χαλ ἄλλὴν 

αἰτίαν͵, ἀλλὰ πρότερον ἐπιτείνει τὴν ἀπορίαν. ᾿Ἐδοϊ ογπο. δὲ ἀθοτίασ 
ἴῃ ρυϊποῖρῖο συαντ 8159 φαδηᾶο: οἴπηΐα ἀ6 1116 συμί, αύᾶπε αἰ π}5 

ἸΔΘΩΒΙθα51 δοῖναγ πδθς αὐδϑοβίῖο δχοπρῖο. ρἰδπίαγαι. Θυσησάο 
7πηρὶ μοθβθαπὲ ἔπομίβοος χαὶ εὔϑιος ΑἸίδτιιπι. ὁ χοι αἀιέπθ. δέουσι 

ἔπομβρον βιρησαί ἰδπία) τὸ ἀγλυῶδες τοῦ νότου, ἤθη. ρἱανίαπι 

ἄρβαπι. -- Οἰαίυν Ταληνὸς ἐν τῇ μεγάλη ϑεραπευτιπῆ. --- Θεβαῖιῖο-. 
Ὧ65. ὉΠ ΠῚ Ἰπου ΒΟΥ; αἀνβθῃίουιδδ, ἘΒΙΒΙΣΕΙ εἰς. βεαιπιπίαν, ΟΠΤῸΞ 

ΑΡδΒοΥβα5 πομῖηδί. 9) ἀπο;ρινομένης ν. 



800. 

τὴν πυκνότητα τῶν ὑμένων" πυχνοῦνται γὰρ ὑπὸ τῶν βο- 

θείων πνευμάτων, ἢ διὰ, τὸ πάχος τοῦ χυμοῦ, κἂν τούτῳ, 
γυχὸν οὐκ ἀποῤῥέει δάκρυον. εἶ, δὲ εἰς γαστέρα καὶ ἐγ-. 
ξερα; δυσεντερίαι διὰ τὸ δριμὺ τοῦ αἰτίου. ἐν γὰρ. τῇ 

προκξιμένῇῃ καταστάσει ἁλυχόν ἐστι τὸ φλέγμα διὰ τὴν ᾿ 
ἐν τῷ χεϊμῶνγε ϑερμασίαν. τοῖς πρεσβύταις δὲ κατάῤῥοοι 
γίνονται ξυντόμως, ἀπολλύντες. καταῤδουν λέγει οὐ τὸ 

'ξπὲ πνεύμονα φερόμενον ῥεῦμα ἢ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν, 
ἀλλ ἐπὶ φλέβας χαὶ ἀρτηρίας, Ὃς καὶ συντόμως ἀπόλλυ-. 
σιν αὐτοὺς, πληρώσεις ἐργαζόμενος καὶ παραλύσεις, ἄφω- 
γίας τὲ καὶ τὰ ἄλλα 1) χαλεπά. 

- 441. “Ζυσεντερίαι γίνονται τούτοις ἐπὶ καταῤῥέον- 
τος φλέγματος ἔκ τοῦ ἐγκεφάλου, χαὶ ὀφϑαλμίαι ξηραὶ 

ι ἤτοι ἄνευ ῥεύματος. καὶ δακρύων, πυκνδμένης τὴς ἐπιφα--. 
νείας τῷ χρύει" τοῖς δὲ πρεσβυτέροις καὶ κατάῤῥοι συν-. 
τόμως ἀπολλύντες διὰ τὴν προγενομένην ἀραίωσιν καὶ 
ἔχτηξιν τῶν φλεβῶν τῇ ϑέομῃ, ὡς πληροῦσϑαν ταύτας, 
καὲ πνιγμὸν ὅπεσϑαι. ἧ μὲν γὰρ κεφαλὴ ἐπεπλήρωτο πρό- 
σϑεν ἔν- τῇ ὑγρᾷ καὶ ϑερμῇ καταστάσει, τὸ δὲ κρύος. 
ἐπιγινόμενον, ὥσπερ χείρ, τίς ἔξωϑεν περιλαβοῦσα καὶ 

ϑλέψασα, καϑάπερ τινε σπόγγον, τὸν ἐγκέφαλον, ἐχθλίβει 
τὴν κατὰ αὐτὸν ὑγρότητα" φερομένης δ᾽ αὐτῆς ἄλλοτε, 
πρὸς ἄλλον τόὀποντῶν εὖ παϑῶν, πλείονα γεννᾷ νοσήματα. 
καὶ κοτὰ τοῦτο ὀφϑαλμίαι συμβήσονται τοῖς. ἀσϑενέσι. 
φύσεε τοὺς ὀφθαλμούς. ἀποῤῥυήσεται δὲ οὐδὲν ἐχτὸς 
αὐτῶν διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα, ΡΥ ΟΊ Ἵ 
τὴν ἐπεράνεεαν. 

εγ. Ἣν δὲ τὸ ϑέρὸς οὐχί ρὸν καὶ ̓ βόρειον γένηται; τὸ. 
δὲ φϑινόπωρον ἔπομβρον καὶ νότιον, κεφαλαλγίαι ἐφ᾿ 
τὸν χειμῶνα, καὶ βῆχες, καὶ βράγχοι ̓ καὶ κόρυζαι, ὃν! - 
οἷσε δὲ καὶ φϑέσιες, --- 

ΘΕΟΦ. Περὶ χειμῶνος καὶ ἔαρος διελέχϑη πρότερον; 
γνὺν δὲ περὶ θέρους καὶ φϑινοπώρου διαλέγεξαι καὶ ὑπο- 
τίϑεται τὸ ϑτοὺς ψυχρὸν καὶ ξηρὸν, τὸ δὲ φϑινόπωρον, 

. ἢ) τὰ λοιπὰ αϑᾶ, Ψ. «. 

ἀξ, 
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ϑερμὸν χαὶ ὑγρόν. ταῦτα ἂν οὕτως ἔχῃ, περαλαλγίέαε εἰς 

τὸν χειμῶνα καὶ βῆχες καὶ βράγχοι “καὶ , πύρυξαι , ἐνίοισι 

δὲ καὶ φϑίσιες γίνονται. καὶ ἡ αἰτία ἐστὶν αὕτη, ὅτι τὸ 
ϑέρος ψυχρὸν ὑπόκειται καὶ ξηρὸν καὶ ἐπὶ τούτῳ πίλη- 

σιν ἐποίησε τῆς ὕλης" εἶτα ἐλϑὸν τὸ φϑινόπωρον ϑερ- 

μὸν καὶ ὑγρὸν ἀντεμόχησε μὲν " τὴν ̓ δυσχρασίαν τοῦ ϑέ- 
θους, ὅμως καὶ αὐτὸ ἐπέτεινε τὴν ὕλην ὡς ὑγρόν. δλϑόν- 

τος οὖν τοῦ χειμῶνος κατὰ φύσιν ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ, ἔτι 

σεις ἀνερχόμεναι πρὸς τὴν κεφαλὴν 8) μοχϑηραὶ τὴν κε- 
φαλαλγίαν ἀπεργάζονται. εἶ ἀσϑενής ἐστιν ἢ χεφαλή. εἰ 
δὲ ἐῤῥωται, ἐκδιώκει τὴν ὕλην, εἶ μὲν ἐπὶ τὴν τραχεῖαν 

ἀρτηρίαν χαὶ τὸν 4). πνεύμονα » ποιεῖ κατάῤῥουν, εἰ δὲ 
ἐπὶ τὸν λάρυγγα καὶ τὸν φάρυγγα, σοιξὶ βράγχους καὶ 
βῆχας, εἰ δὲ ἐπὶ τοὺς μυχτήρας; κορύζας" . τισὶ δὲ καὶ 

φϑίσιες γίνονται. ποίοις; οἷς ῥέπει ῇ φύσις πὲ τὸ φϑι- 

γῶδες. οὗτοι δέ εἶσι σχελεφροὶ, μακροτράχηλοι, πτερυγώ- 

δεῖς καὶ στενοϑώφακεςρ. γίνεται “δὲ αὐτοῖς ἥ φϑίσις, διὰ 
τόδε, ἐπειδὴ οὗτοι ἀβαϑῆ ἔχουσι τὸν θώρακα, χαὲ ἕτοί- 

μῶς. πάσχουσι καὶ ἀπὸ τῶν ἐντὸς καὶ ἀπὸ τῶν. ἐκτὸς, 

9) ἐπέτεινε τὴν πληϑώραν. ἐκ τῆς πληϑώρας οὖν ἀναϑυμιά-. 

ἀπὸ. μὲν τῶν ἐκτὸς, ἐπειδὴ εὐχερῶς εἰσδύνει ἢ «νύξις δἰς τὸν 
52 - ᾿ ξ 

ϑώρακα καὶ πλήττει αὐτὸν, ἀπὸ δὲ τῶν ἐντὸς, ὃτι, πληϑώρας 

ὑποκειμένης, φέρεται. ἐπὶ τὸν ϑώραχα χκαὲ βλάπτει τὸν 
πνεύμονα ὥς ἀσϑενῆ. σήπεται, γὸσ ἢ ὕλη ἐ ἐπδῖσε ἐρχομένη 

. καὶ ξλκοῖ τὸν 5) σενεύμονα καὶ ἐκ τούτου φϑίσις, 

221. Κεφαλαλγίαι ον Ὁ : ΄πληρωϑεί δἰσης τῆς κδ᾿, 
φαλῆς, βράγχοι δὲ. καὶ κόρυζαι τῇ ὑγρότητι, καὶ. Ψύξει 
τῆς ὥρας, ἐπὶ πλέον πληϑυομένων ὑγρότητος τῶν σω- 
μάτων" φϑίσιες δὲ τοῖς ἐπιτηδείως. ἔχουσι πρὸς τοῦτο. 

ἤως τοῖς στενοϑώραξι, καὶ οἷς. ἀπὸ τῆς κεφαλῆς εἰς ὅ πρξύ-- 

μονα καταφέρεται ῥεῦμα, 

εδ᾽. "Ι͂ν. δὲ βόρειον ἔῃ καὶ ἄνυδρον, τοῖσι μὲν θ) ὑγροῖσιν 
ξοῦσι τὰς φύσιας καὶ τῇσι γυναιξὲ ξυμφέρει" τοῖσι δὲ 

1) τῇ δυσηρασίῳ Ὗ. α. ὦ) ἐπετάϑη τὰ τῆς πληϑώρας Ὁ, Ὁ. 
9) Οη. Ψ, Ρ. 6“. 4) “φάρυγγα Ὗ. ἃ. δ) διορῆαπιιβ: πγρεύμων σομ'- 
᾿φῴδης καὶ εὔσηπτος.᾽ 6) ὑχρὰς ἔχουσι Ψ: ἃ. Ὁ. ο. ἐοῦσε οα. Ὁ. 



36. πὸ, 

εὑ λοιποῖσιν ὀφϑαλμίαι ξοονταὶ ξηραὶ,. χαὶ πύρετοὶ ᾿ὀξέες, 

παὶ πολυχρόνιοι, ἐνίοισι δὲ καὶ. μελαγχολέαι. -- 

ΘΕΟῷ. Ἔν τῷ ἀνωτέρω ὀφορισμῷ δ ὃ δ 

φϑινόπωρον. ὁπομβρον χκαὲ Ψότιον, “ὀνταῦϑα δὲ ἐναντίως 

1. παρατροπὴν ποιεῖται, καὶ ὑποτίϑεται αὐτὸ ψυχρὸν 
χαὶ ξηρόν-. ἐὰν οὖν ἔστι τὸ ϑέρος ξηρὸν. καὶ ἄνυδρον, τὸ 

δὲ φϑινόπωρον “νυχρὺν καὶ ξηρὸν, τοῖς ὑγρὰς ἔχουσι “τὰς 
φύσεις καὶ ταῖς γυναιξὶ δυμιφέρεί. ἀναλίσκεται γὰρ αὐτῶν 

ἧ ὑγρότης, χαϑὼο. ἐν τῷ περὶ ἀέρων τόπῳ διδάσχει, χαὶ 

{00 ΣΟ στ πρὸς τὸν χειμῶνα 1) οὐ. πλαδῶντες, ἂλλ᾽ 

ἐξηρασμένοι... τοῖσι δὲ ἄλλοισι τουτέοισι τουτέστι, 'χολώ- 

δεσιν" ὀφϑθαλμίαν ξηραὶ χαὶ πυρετοὶ ὃξ ξέες διὰ τὴν πολ- 
λὴν ξηρότητα καὶ κόρυζαι χρόνιαι, διότι ἢ ἄκρα ξηρότης 
καταβάλλει τὰς. δυνάμεις καὶ τὸ λόγῳ τροφῆς ἔν τῷ ἐγ- 
κεφάλῳ ἐρχόμενον φέῤεξαι εἷς μυχτῆρας. διὰ τῶν ἤϑμοει-. 

δῶν ὀστῶν καὶ κόρυξαι γίνονται. ἀλλὰ μὴν καὶ μδλι αγχο- 
λέαι ἐν τοῖς ἐπιτηδείως ἔχουσι τῷ “λόγῳ τοῦ ἐκδαπανᾷῷν 

τὴν ξηρότητα τὸ λεπτομερὲς. καὶ χρηστὸν τοῦ αἵματος, 
δᾷν δὲ τὸ παχὺ καὶ ὶ γεῶδες ὃ ὅτερ τὴν μελαγχολίαν ἐργάζεται. 

441. Βόρειον χαὲ ἄνυδρον τὸ φϑινόπωρον ὃν: σύμ- 

φορον τοῖς ὕγροὶς τὴν φύσιν, ἐπεὶ καὶ τὸ θέρος. ἀνωτέρω, 
τοιοῦτον» ὑπέϑετο, τῇ ξηθότητι γοῦν τῶν ὡρῶν εἰς συμ- 
μἰδερίαν ἔρχονται αἱ ὑγραὲ ἀράσειξ. τοῖς δὲ λοιποῖς; τοῖς 
ξηροῖς καὶ ϑερμοῖς δηλογότν ὀφϑαλμίαν ξηροὶ, δῶν 
ὀφϑαλ, μῶν ἀμέσως τῷ ἀέρι ὁμιλ ούντων χαὶ πληττομένων 
ὡς ἀσϑενῶν. μελαγχολίαι δὲ, καί τισι διὰ τὸ ἀποξηραίνε- 

σϑοι ἐπὶ πλέον τὸ χολ ὥδες τὶ τῇ δυσχρασίᾳ. 

ε΄. Τῶν. δὲ χαταστάσεών. τοῦ ἐνιαυτοῦ, τὸ μὲν ὅλον ὴ ᾿οὗ 

αὐχμοὶ τῶν ἐπομβριῶν εἰσὶ ὑγιεινότεροι, καὶ ἥδσσον. 
““ϑανατώδεες. --- 

ΘΕ Οὔ. 2) Κατάστασις μεταβολῆς οὕτω διαφέρεϊ, 

1) εὐπλαδῶντες Ψ. Ὁ. οὐ. πλάδοντες Δ, α, 5) ΟΟ ἢ. ἘΞ; χατά- 

στάσις εἰ μεταβολὴ αἰξοταπί τῷ σαϑολικωτέρῳ καὶ “μερικωτέρῳ. (Α6- 
Βία5. ἰοία, δὲ ἐγι σά παχηξάδαθθ οδί, μεταβολὴ, 51 ρϑιοϊ (ἀπίυμ. ἀ 165 
4165 δαπί; κατάστασις.) Βὶ Βίερίιαηο ; ᾿ἀγατολὴ μὲν οὖν ἔστιν, ἡ ἀπὸ 



ΠΣ ποῖ 
ὅτι ἡ μὲν. κατάστασις βραχυχρόνιός ἐστιν, ἧ δὲ μεταβολὴ 
πολυχρόνιος οἷον ἐπὶ. παραδείγματος" ἐὰν ξξήκοντα τυχὸν 

ἡμέραις τὸ ϑέρος περιγράφηται, εἰ ὅλον τοῦτο ἀλλοιωϑῇ 
ἐπὶ τὸ ψυχρότερον καὶ ὑγρότερον, μεταβολὴ λέγεται, εἶ 
δὲ μόναι τυχὸν δέχα ἡμέραι. ἐπὶ τὸ “ψυχρότερον τραπῶ- 
σιν, αἱ δὲ πεντήκοντα τὴν τοῦ ϑέρους πράσιν φυλάξωσι, 
κατάστασις ὀνομάζεται. δἶτα Τὸ ἀνάπαλιν, ἐὰν αἵ πεντή- 
κοντα ἐπὲ τὸ Ψυχρότερον τραπῶσιν, αἵ δὲ δέκα ἐπὲὶ τὸ 
κατὰ φύσιν. εἶεν. τῶν τοιούτων οὖν καταστάσεων, τὸ μὲν 
ὅλον, ὥς φησιν Ἱπποχράτης, οὗ αὐχμοὶ τῶν ἐπομβριῶν 
εἰσιν ὑγιξινότεροί καὶ ἧσσον. ϑανατώδεες. ἐν μὲν γὰρ τοῖς 
αὐχμοῖς διαφορεῖται τὰ πεῤιυτὰ ὑγρὰ, κατὰ δὲ τὰς ἔπομ- 
βρίας ἔνδον τοῦ σώματος ἀϑροιζό μενα τ Δ καὶ ση- 

πόμενα πολλὰ χαλεπὰ τίζτουσιν-. 

4.11. Ἔν γὰρ τοῖς αὐχμοῖς διαφοροῦνται τὰ περιττὰ 
Υ ᾿ ᾿ 3 ᾿ 7 - - ,᾿ ΣΡ Ὁ Ἐν ς ΡΣ Ξ 

κατὰ δὲ τὰς ἐπθηθοτας ἔνδον τοῦ ρος ἀϑροιζομενα 

σήπεται" σπλὴν εἴ τις αὐτὰ. καὶ ἑκάστην ἡμέραν ἐκκαϑαί- 

ροι τοῖς γυμνασίοις ἢ βαλανείοις ἢ ἄλλοις τισι πόνοις. 

ες᾽. ̓ Νουσήματα δὲ ἐν τῇσιν ὀπόμβρίῃσι ὡς τὰ πολλὰ γέί- 
ογνεξαι; πυρετοί τὲ μακροὶ, καὶ κοιλίης δύσιες,, καὶ ση- 

“ πεδόνες, καὶ ἐπίληπτοι, χιὶ ἀπόπλήηκτοι, καὶ κυνάγχαι. -- 

᾿ΘΕΟΦ. Οὗτος ὅ ἀφοριομὸς. συνεχὴρ τῷ πρὸ αὐτοῦ. 

ὥς τινος γὰρ ὃ δροωτῶντος, ὅτι ποῖά εἰσι τὰ Ψοσήματα, δ 

: τίκτουσιν αἱ ἑπομβρίαι,. ποῖα δὲ ἃ τίχτουσιν οἱ. αὐχμοὶ, 

“ἐπάγει λέγων, ἐν μὲν ταῖς ἐπομβρίαις πυρετοὶ μακροὶ 
ΣΞ 

τοῦ ὑπὸ γῆν. ἡμισφαιρίου εὶς τὸ ὑπὲρ γῆν τῶν ἄστρων ἀναφορὰ, 
ἄρτι ἀνιοχόντων τὸ» ὁρίζοντα, δύσις δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ ὑπὲρ γῆν ἦμ "οἴραι- 
ρίου ἐπὶ τὸ ὑπόγξιον χάϑοδος, ἄρτι τὸν ὁρίζοντα τῶν. ἄστρων χατὰ-" 
δυομένων. ἐπιτολὴ δέ ἔστιν, ἡγίζω πεντεχαίδεχα μοιρῶν ἀπόστασιν» 

ὑπὸ τοῦ ἡλέου τὸ οἱονοῦν ἄστρον ποιησάμενον “αὶ γεγονὸς ἔξαυγον, 
ἄρχεται φαίνεσϑαις εἴτε ὃν τῷ ὑπὲρ γῆν; εἴτε ἐν τῷ- ὑπὸ γῆν ἤμι- 
σφαιρίῳ γενόμενον" “ρύψις δέ ἐστιν; ἡγέχα ἐντὸς πεντεκαίδεκα μοι-- 

ρῶν, ὑπὸ τὰς ἡλίου αὐγὰς, τελεῖ τὸ χρυπτόμεγον ἄστρον, ὕπαυγον 
γιψόμενον. Ἰία Ῥ]οἸάδαμι δορί 16. δοβϑίδεῖβ τ ὲᾺπτὰ δβί,. δρίίοῖς οαπὶβ 

δυιοίαπηπὲ τηἰατα οἱ ἀγοίυΥἹ ΘρΙ 016... οὐσαβὰβ ῥ᾽ ο᾽δάπην ᾿πτατη Π16- 

πλῖβ, --- ὃ ἥλιος τὴν χειμέρινὴν αὔλαχα τοῦ ζωδιακοῦ διαδραμών. --- 
Ῥοβί δος Ἰτέον οὖν ἐπὶ τὴν τοῦ ἀφορισμοῦ ἐξήγησιν. 



ὃ04 

χαὶ κοιλίης δύσιες, καὶ το ἑξῆς, ὅδι ; δπομβρία φλεγμα- 

. φικὸν χαὶ δοώδη τίχτει χυμόν. οὗτος ὃ χυμὸς ἢ σήπεται 
καὶ πυρετὸς μακροὺς ἐργάζεται" πολλὴ γὰρ ὑγρότης δδέ. 

ποτε ἀπὸ τοῦ σώματος διώκεται, εἶ μὴ πεφϑείη. πέστε- ᾿ 

- φᾶι δὲ ὡς. ὑγρὰ διὰ πολλοῦ χρόνου ἢ ἀσαπὴς μείνασα 

ῥέπει εἰς γαστέρα καὶ ποιεῖ διαῤδοίας. εἰ δὲ παρὰ τὸν 
ἐγκέφαλον Ὁ ῥέψει, ποιέῖϊ ἀποπλήκτους ἢ ἢ ἐπιλήπτους. 8. 

μὲν οὖν πάσας ἐμφράξει τὰς κοιλίας τοῦ ἐγκεφάλου, 
᾿ἀποπληξίαν ἐργάζεται, εἴ δὲ μερικῶς αὐτὸν ἐμφράξει, 
διτιληνψέαν ποιεῖ. οὗ. μόνον δὲ διαῤῥοίας ἀποτελεῖ, ἀλλὰ 
καὶ σηπεδόνας τουτέστι δυσεντερίας. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἀσαπὴς 
κατέρχεται ῆ ὕλη, τὰς" διαῤῥοίας ποιξῖ ̓  σηπομένη δὲ δυ- 
σεντερέας" χυνάγχας δὲ, ὅτι ὑγρότης ὑπόκειται ἥτις ση- 

-πομένη. καὶ διωκομένη καὶ ἀπὸ τῆς χεφαλῆς κατὰ, τοὺς 
: μῦς τοῦ λάρυγγος χωροῦσα, τῇ δήξει φλεγμονὴν ἐργασα- 
μένη, τὴν χὐνάγχην ἀποτελεῖ. 

Ἔν δὲ τοῖσιν αὐχμοῖσι, φϑινάδες, ὀφϑθαλμίαι, ἀρϑρίτιδες, 
στραγγουρίαι, καὶ δυσεντερίαι. --- 

ΘΕΟΦ. Τὰ ἐκ τῶν ἐπομβριῶν γινόμενα πάϑη ἄνω- 
τέρω κατέλοξε' καὶ νῦν δὲ καταλέγει τὰ ἐκ τῶν αὐχμῶν. 
φησὶ γὰρ ὅτι, οὗ αὐχμοὶ φϑινάδας ποιοῦσιν, ὀφϑαλμέας 
καὶ τὰ ἑξῆς, ἐπειδὴ ἢ, ξηρότης ὥσπερ ἥ ϑερμὴ δυσκρα- 

σία καὶ ξηρὰ χολὴν γεννᾷ" αὕτη ἥ χολὴ φερομένη ἐπὶ τὸν 
σενεύμονα δάκνει καὶ ἀνιᾷ καὶ ξλκοῖ αὐτὸν καὶ ποιεῖ φϑι; 
»άδα, ἥντινα οἵ ᾿4ϑηναῖοι φϑίσιν ὀνομάζουσιν, οὔκ ἐπὶ 
πάντων δὲ, ἂλλ᾽΄ ἐπὲ τῶν ἐπιτηδείως ἐχόντων πρὸς τὸ 

πᾶϑος. τῷ αὐτῷ δὲ λόγῳ καὶ ἀφ ϑαλαίαι γίνδνται" ἤ γὰρ 
χολὴ φερομένη ἐν 1015 ὀφϑαλμοῖς δάκνει καὶ δριμύσσει 

καὶ ἕλκοῖ αὐτοὺς καὶ οὕτω ποιεῖ. ὀφϑαλμίας. τινὲς δὲ 
καὶ συνημμένως ἀναγινώσκουσι : φϑινάδες ὀφϑαλμίαι. χαὶ 

τὴν αἰτίαν οὕτω φασὶν, ὅτε ἤ. ἀσύμμετρος δυσχρασία χα- 
ταβόάλλει καὶ τὴν δύναμιν, ἀλλὰ καὶ ἐχδαπανᾷ τὸ ἕν τοῖς 
ὀφϑαλμοῖς περιεχόμενον ὑγρὸν καὶ τὸ πνεῦμα διαφορεῖ 
τὸ διογκοῦν τοὺς ὀφϑθϑαλμόὺς, κὰκ τούτου ἀτροφοῦσι καὶ. 
σχναίνοντοαι καὶ γίνονται φϑινάδες ὀφϑθαλμίαι, καὶ τὴν 

φλτστι ας τος 

1)" δεύσει Ψ. Ὁ. 
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αἰτίαν οὕτω ἀποδιδόασιν: ἀρϑρίτιδες δὲ, διότι ἢ ξηρότης 
καταβάλλουσα τὰς δυνάμεις, τὸ λό ἰὀγῷ τροφῆς ἐν τοῖς ἄρ- 

“2 ροι6 ἐρχόμενον ἀπεπτεῖται," καὶ ἀπεπτούμενον ῥευματί- 
'ζονται τὰ ἄρϑρα καὶ ἀρϑρίτιδες γίνονται. ἀλλὰ μὴν καὶ 
στραγγουρίαι, διότι ἥ χολὴ ἐρχομένη δάκνει καὶ ἐπεγείρεε 

συνεχῶς τὴν κύστιν καὶ στραγγοειδιῦς ἀπουρεῖ. ἐπὲ δὲ τὰ 
ἔντερα πορευομένη πάλιν δυσεντερίαν ἀπεργάζεται. ᾿ 

4.41. Πρόσεςι γὰρ τὸ ψυχροτέρους τὲ καὶ φλεγμα- 
᾿ φικωτέρους ἐν ταῖς ἐπομβρίαις γίνεσθαι τοὺς χυμοὺς, 

ὥσπερ αὖ πάλιν ἂν αὐχμοῖς χολωδεστέρους, ὥστε καὶ 
κατὰ τοῦτο χρονίζουσι μὲν ἐν ταῖς ἐπομβρίαις, ὀξύτεροι 
δὲ ἐν τοῖς αὐχμοῖς οὗ πυρετοὶ γενήσονται. χυνάγχη δὲ γί- 
γεται μὲν, ἔστιν ὅτε καὶ αὐτοῦ τοῦ πλήϑους τῶν περιτ- 
“τωμάτων ἐνεχϑέντος εἰς φάρυγγα, γίνεται δὲ ὡς τὰ πολλὰ, 
καὶ τῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥευμάτων ἂν ᾿φάρυγγι στήρι--᾿ 

: χϑέντων. ᾿στραγγουρίαι. δὲ γίνονται διά τὲ δριμύτητα τῶν 
οὔρων καὶ ἀῤδωστείαν τῆς ἐν κύστει χαϑεκτικῆς δυνάμεως, 
ἥτις πάλιν ἀῤῥωςία γίνεται δὲ ἀμετρόν τινα δυσκρασίαν. 

εἶ, «ΑἹ ὁ: καϑ' ἡμέρην καταστάσιες, αἵ μὲν βόρειοι, τὰ. 

τε σώματα ξυνιστῶσι, καὶ εὔτονα, καὶ εὐχροώτερα » χαὲ 
εὐκίνητα; καὲ εὐηκοώτερα ποιέουσι, καὶ τὰς κοιλίας. 
ξηραίνουσι, καὶ τὰ ὄμματα δάκνουσι, καὶ περὲ τὸν ϑώ- 
ρακα ἄλγημα, ἢν τε προὔπαρχῃ, μᾶλλον πονέουσι. --- 

ΘΕΟΦ. 1) Οὐ ταυτολογεῖ, ὥς φασί τινερ, Ἵπποχρά-. 

Τῆς; ερὲ ἀνέ ἕμων καὶ νῦν διαλεγόμενος. ἄνω μὲν γὰρ περὲ 
τῆς κακίας αὐτῶν καὶ μόνης διελέχϑη. ἐνταῦϑα μέντοι 
καὶ τὰ ἀγαθὰ: καὶ τὰ κακὰ λέγει τὰ συμβαίνοντα ἐν. αὖ- 

τοῖς καί φησιν, αἱ δὲ καϑ' ἡμέρην καταστάσιες αἵ μὲν βό- 
θεῖοι συνιστῶσι τὰ σώματα καὶ τὰ ἑξῆς, διότε δ, βοῤδᾶς 

ψυχρὸς καὶ ξηρὸς ὧν τὰ ἐν τῷ σώματι περιττὰ ἀναλέσκει 
καὶ τόνον ἐντίϑησι τοῖς ὀργάνοις τῇ πιλήσει καὶ ψύξει 

ὑχαὲὶ συνέχειν τὰς δυνάμεις. διὰ μὲν γὰρ τοῦ φάναι εὐκί-- 
γηταὰ καὶ εὐηκοώτερα τὰς ψυχικὰς δυνάμεις ἠνίξατο, διὰ. 

Ὁ) Εἰ Βίθρμδηο : συνιστῶσιν ἀντὶ τοῦ συνιοτάμενα ποιοῦσι, --- εἴ- 
τονα ἀντὶ τοῦ ἑῤῥωμενέστερα. --- εὔχροιτε γίνεται --- ἢ ἔς τοῦ πλεονά- 
ζειψ αἷμα ψυχρὸν, ὃ ἔχ τοῦ εὔχρατον εἶναι τὸ πγεῦμα τὸ ζωτιχόγ- 



οι Ὡ 
δὲ τοῦ εὔχῥοα, τὰς φυσικάς. ταῦτα μὲν ἀγαϑὰ ταῖς βο- 
θείαις ὑπάρχει αταστάσεσι. ἔστε δέ τινα καὶ μικρὰ ἂν 
αὐταῖς καχὰ, τὸ: ἐπισχεϑῆναι τὴν γαστέρα καὶ τὸ δηχϑῆ-. 
γον τοὺς ὀφϑαλμοὺς καὶ τὸ παροξυνϑῆναι τὰς “προῦπαρ- 

χοῦσας ὀδύνας 1) περὶ τὸν ϑώρακα. αἵ δὲ αἰτίαι τούτων 

ἀνωτέρω εἴρηνται, ἔνϑα γέγραπται, ἣν. δὲ βόρειον ῆ, βῆ- 
χες, 2) φάρυγγες χαὶ τὰ ξξῆς. χαὶ ἴσως ἀπορήσει τις, 
ὅτι πῶς ἀνωτέρω διαλεγόμενος περὶ «τῶν ἀνέμων, ἀπὸ 
τοῦ νότου ἤρξατο, ἐνταῦϑα δὲ ἀπὸ τοῦ βοῤῥᾷ, καὶ λέγο-. 

μιδν, ὀπειδὴ ὑγιεινότερός ἐστι τοῦ νότου χαὶ ϑέλωνξ ἔχέρας 
γῳδῆσαι τὰ ἀγαϑὰ τὰ συμβαίνοντα ἐν αὐτοῖς ἀπ αὐτοῦ 

ἤρξατο. ὡς πλεονεχτοῦντος εἰς αὐτὰ, ὥσπερ ἐκεῖσε τὰ 
χακὰ αὐτῶν ϑέλων ἐξειπεῖν » ἀπὸ τοῦ νότου ἤρξατο ὡς 

περιττεύοντος ΠΣ αὐτά. ᾿ 

ΑΥΣ δὲ 3) νότιοι διαλύουσι τὰ σώματα, καὶ ὑγραίνουσι, 
χαὶ χαρηβαρίας, καὶ βαρυηκοΐας ποιέθσι, καὶ ἰλλίγγες 
ἐμποιέουσι ἔν τε τοῖσιν ὀφϑαλμοῖσει, καὶ ἐν τοῖσι σώ- 
μασι, δυσκινησίην, καὶ τὰς κοιλίας ὑγραίνϑσι. -- 

ΘΕΟΦ. Ἐνταῦϑα λέγει [ἐν. τῷ παρόντι ἀφορισμῷ! 
Ὰ -" ͵ 32 ΄ 

τὰ συμβαίνοντα ἐν τοῖς νοτίοις καταστήμασι πάϑη. ἀλλὰ 
των 4) ἢ αἰτία ἀνωτέρω ἐῤῥή λὴν ἐλίγ) ἔστιν τούτων 4) ἢ αἰτία ἀνωτέρω ἐῤῥήϑη;, πλὴ ἡλίγγου. ἕσ 

5. 57 Ζ [ε ᾽ὔ ἥ, , 

οὖν ἴλιγξ ἢ σκοτόδινος, γίνεται δὲ ἐν τοιουτῇ καταστάσει 
, « ’ , , 3 

οὕτως" ὅτι οἵ νότοι ὑγραίνουσι τὰ σώματα. αὕτη οὖν 
5:5 -ἢ . ἢ 

ὑγρότης ἀτμοειδῶς" φέρεται. ἐπὲ τὴν κεφαλὴν καὶ συγανα- 
- Ὁ , ς ἌΣ μεν ΕΣ - 

πλέχεταιν τῷ «ινυχικῷ πνεύματι καὶ ἁμαυροῖ αὐτό. τοῦτο 
“5: 5 - ; τ ἭΝ - 

οὖν τὸ τνυχικὸν πνεῦμα, μὴ δυνάμενον ὀρϑοττορῆσαι, π8- 
ἝΞ Σ: 32 -" -Ὁ 3η Ξ 

οιφέρεταν καὶ ξλίσσεται ὡδὲ κἀκεῖσε καὶ ποιεῖ τοὺς ἰλίγ-, 
3 , ὦ ς λ , ΡΥ Ξ᾿ 3 λ 

γους. Ἰστέον δὲ ὅτε ὃ Τ αληνός φησιν, ἄμεινον ἦν ἀντηλ- 
Ξ 2 ΡΒ) Ἁ - “7 Ἢ -᾿ 

λάχϑαι τὸ καύ ἀρχὴν τοῦ. λὸγδ γεγραμμένον καὶ πρῶτον 
- .ς , ᾿" τι 

μὲν εἰρῆσϑαν τὸ ὑγραϊνουσιν, εἶτα τὸ διαλύουσι. καὲ ἡ 
- ς , Σ " Ἁ 

αἰτία, ὅτι πρῶτον ὑγραίνουσι καὶ οὕτω διαλύουσι, καὶ 

τῶν ἄλλων ἕκαστον ποιοῦσι. συντελούσης εἰς αὐτὰ χαὶ 

τῆς φευπε τς, 

Ζ.Ζ17." 

πϑὸ 

Ξηρὸς καὶ ψυχρὸς ὑπάρχων ὃ βοῤῥᾶς ἀναλί- 

1) χατὰ Ψ. Ὁ. 5, 9) ἱβράγχοι Ὗ. Ρ. 3) νόσοι Ὁ. 4) αἱ αἰτίαι 
ἔῤῥήϑησαν Ὗ. Ὁ. Ο. 
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σκει μὲν ἅπαντα τὰ ἐκ τοῦ σώματος περιττὰ, τόνον δ᾽ 

᾿ς ἐγτίϑησε. "τοῖς ὀργάνοις αὑτοῖς ἐκ τοῦ σφίγγειν τὸ καὶ συ- 

»ἄγειν αὐτά. ἴλιγγος δὲ λέγεται ἢ ῆ σκοτοδινία, ἥτις γίνε- 

ται, ὑγροῦ μετὰ. σεαχέος πνεύματος κινουμένου περὶ τὴν 

κεφαλήν" διὸ χαὶ προηγεῖται ἐπιληψίας καὶ ἀποπληξίας. 

πη΄. Κατὰ δὲ τὰς ὥρας, τοῦ μὲν ἦρος χαὶ ἄχρου τοῦ ϑέ- 
θεὸς οἵ παῖδες, καὶ οἱ τουτέων ἐχόμενοι τῇσι ἡλικίῃσιν, 
ἄριςά [73 διάγουσι, καὶ ὑγιαίνουσι μάλιστα: τοῦ δὲ 9έ- 
ρεος, καὶ τοῦ φϑινοπώρου, μέχρι μέν τινος, οἵ γέρον- 
τες τὸ δὲ λοιπὸν, καὶ τοῦ χειμῶνος, οἱ μέσον τῇσι 
ἡλικίῃσι. --- 

ΘΕ ΟΦ. ̓ Καὶ ἐνταῦϑα λέγει ὅτι αἵ ̓ εὔχρατοι ἡλικίαι 
ἐν ταῖς εὐχράτοις ὥραις καλῶς διάγουσιν, αἱ δὲ δύσχρα- 
τοι ὃν ταῖς δυσκράτοις ὥραϊς, αἵ μέσαι δὲ ἡλικίαι ἐν ταῖς 
μέσαις ὥραις. οἵ: μὲν οὖν παῖδες, ὥς φησιν Ἱπποκράτης, 
καὶ οἵ ταύτης ἐχόμενοι τῆς ἡλικίας τουτέατι τὰ μειράκια 
ἐν τῷ ἔαρι καὶ ἄχρῳ τοῦ ϑέρους καλῶς διάγουσιν, ἀλλὰ 

- φὰ μὲν μειράκια, ὡς εὔχρατα καὶ ἀπέριττα 1) πρὸς τοὺς 

“παῖδας, ἐν τῷ ἔαρι 08 διάγουσιν, οἱ. παῖδες. δὲ ἂν. 

ἄκρῳ τῷ ϑέρει διὰ τὸ ἀναλίσκεσθαι αὐτῶν τοτηνιίαῦτα 

τὸν ὠμὸν χυμόν. πάλιν οἵ γέροντες ἐν τῷ ϑέρει καὶ κα- 
ταρχὰς τοῦ φϑινοπεώρου καλῶς διάγουσεν, ἐπειδὴ ψυχροί, 
εἶσε φύσει καὶ ὑπὸ τῆς θερμότητος τοῦ θέρους καὶ ὀλέ- 
γὸν τοῦ φϑιγνοπώρου χολάζεται αὐτῶν τὸ, ὃ: ἑρμῷ ἐναντίον 
ἤτοι τὸ ψυχρὸν. κἀντεῦϑεν καλῶς διάγουσι. οἵ. μέντοι μέ- 

σοι τοῖς ἡλικίαις ταύταις τουτέστιν οἱ ἀχμάζοντες ἕν τῷ. 
λοιπῷ. τοῦ φϑινοπώρου καὶ ὃν τῷ χειμῶνι καλῶς διάγδ- 
σιν, ἐπειδὴ ϑερμοί, εἰσι ποτὰ ποσότητα καὶ δριμύτερον 

ἔχουσι τὸ ϑερμόν. ἡ οὖν ψύξις τοῦ φϑινοπώρου χαὶ χει- 
εἰῶνος εἰς εὐκρασίαν αὐτὰς ὄγει κἀντεῦϑεν καλῶς διάγεσιν. 

44:2. Ταῖς μὲν εὐχράτοις ἡλικίαις καὶ φύσεσι καὶ 
χώραις ἀρίστη τῶν ὡρῶν ἔστιν ἢ εὐχρατοτάτη, δεομέναις 
γε οὐ μεταβολῆς. ἧς ἔχουσιν ἕξεως, ἀλλὰ φυλακῆς, ἐπειδὴ 

τῶν ὄντων ἕκαστον; ὕπο μὲν τῶν ὁμοίων φυλάττεται; με- 

1) πρὸς τ. π., οἴῃ. Ὗ. ἃ. 
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ταβάλλεται δὲ ὑπὸ τῶν ἐναντέων" καὶ τὰ μὲν μειράκια 
χοῦ ἦρος, τοὺς δὲ παῖδας ἐν. ἀρχῇ τοῦ ϑέρους ἃ ἄριστα 
διάγειν. ἐπὶ δὲ τῶν γερόντων. διὰ τὴν ψυχρότητα τῆς κρά- 

Ἁ 

σεῶο ὠφέλεμόν ἔστι τὸ’ θέρος: ὥσπερ 78 καί τοῖς. ἀχμά- ᾿ 

ζουσιν δ χειμὼν ὠφελιμώτατος. ἐναντίος γὰρ οὗτος τῇ 
κατὰ τούτους δυσκρασίᾳ, χολώδεις ὄντας " οὕτως τῶν 

φύσεων αἱ μὲν χολωδέστεραν χειμῶνος ἄριστα διάγουσιν, 
αἱ δὲ φλεγματωδέστεραι ϑέρους, αἱ δ᾽ εὔχρατοι τοῦ ἦρος. 
ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν χωρῶν, αἵ μὲν εὔκρατοι χάλλιστον 

ἔχουσι τὸ ὅαρ. αἵ δ᾽ ἄλλᾶι, ϑέρους μὲν αἱ ὦ Ψυχραὶ, χει- ὁ 

'μῶνος δ᾽ αἱ ϑερμαΐ.. 

.3΄. ΝΝουσήματα πάντα. μὲν ἕν πάσῃσι τῇσι ὥρῃσι 1) γί-ς 

νεται " μᾶλλον δὲ ἔνια χατὰ ἕνίας αὐτέων καὶ γίνεται,. 
καὶ παροξύνεται. --- 

ΘΕΟΘΦ, “Τὰ »οσήματα ῆ συγγενῆ. εἶσι τοῖς ὥραις ἢ 
ἀλλότρια" καὶ τὰ μὲν συγγενῆ γίνονταν ἐν ταῖς πρεπού- 

- ς.ω»ν» , ᾿ τ 39 , , 4 3, - 
σαῖς τῶν ὡρῶν κράσεσν, τὰ δὲ ἀλλότρια διὰ τὰ ἀλλὰ τὰ 

, ᾿ κ᾿ . , ποτ 4 , ΝΟ ΤΑ 
βίου πλημμελήματα; οἷον διὰ δίαιταν, διὰ βίον καὶ τὰ 

᾿ τ 3 « ’ ’ ᾿ τσ, , 

'λόισπτα. φησὶν οὖν ἱπποχράτης, νοσήματα μὲν ἔν. πάσῃσι 
- - ἵ 

τῇσιν ὥρῃσι γίνονται" πᾶσαι μὲν γὰρ νόσοι ἔν πάσαις γί: 
ψονται ὥραϊς, ἀλλὰ μᾶλλον, ὥς φησὶν αὐτὸς, ἔνιαι κατ᾿ ἐνίας 

αὐτῶν τουτέστι, πλείους καϑ' ἑκάστην αὐτῶν οαἕ οἰχεῖαν 
γόσοι γίμονται, ἧττον δὲ αἕ ἀλλότριαι » οὐ καὶ παροξύνον- 
τὰν προὔπάρχουσαι, οἷον ἔδοξεν ἐν τῷ ϑέ ρει πεπαῦσθαι 

τεταρταῖος. καὶ διέ ὅλειπε, χαὲ ἐπειδὴ παραγέγονε, τὸ φϑινό- 
πῶωρον καὶ εὗρε σπέρμα τοῦ χυμοῦ, ἀνήγειρς τὸν πυρετόν.. 

ΕΞ; : Ὁ ᾿ τ 
4421. Τουτέστι πᾶσαι μὲν νόσον ἐν πάσαις ἔσονται. 

ἔρον, ΄ ΣΟ 25. ο, Ξ » ταῖς ὥραις, πλείους δὲ καϑ' ἕχάστην αὐτῶν αἵ οἰκεῖαι. 

κ΄. Τοῦ μὲν γὰρ ἦρος τὰ μανικὰ, καὶ τὰ μελαγχολικὰ, 
καὶ τὰ ἐπιληπτικὰ, “καὶ αἵματος δύσιες, χυνάγχαι τε καὶ 
κόρυζαι, χαὶ βοάγχοε, καὶ βῆχες, καὶ λέπραι, καὶ λει-. 

χῆνες, καὶ ἀλφοὶ, καὶ ἐξανϑήσιες ἑλκώδεες πλεῖσται; 
καὶ φύματα, καὶ ἀρϑριτιχά, --- 

1) ἘΞ Βίθρῆδμο : γένεταῆ --- ἀκουστέον ἐπὶ τῶν συγγενῶν 100: 
μάτων ἘΞ σαροξύγνεται; ἐπὶ τῶν ἑτερογεγῶν. 

ἢ 
:1 

ν᾿ 



.- ΘΕΟΦ, "“Ὃ παρὼν; ἀφορισμᾶὸς, παράδειγμά: ἐστε τοῦ 
“ποὺ αὐτοῦ. ὥς τινος γὰρ μέλλοντος " “ἀπορεῖν, ὅτε. ποῖϊὰ 

καὶ, πόσα, καὶ πῶς. 5 4 ἂν "οἷος τορος τὰ »οσήματα, 
ϑῳ 1} 

ΠΕ καὶ τὰ οι καὶ Ἧ αἰτία ἐστὶν ̓ ἀὕτη, τιγὲδ᾽ ἐν τῷ 
φϑινοπιύρῳ ) “καὶ ἕν τῷ χειμῶνι, ̓μοχϑηρὰς. τροφὰς. διαιδη: 
ϑέντες μοχϑηροὺς. χυμοὺς" ἽὋ δήτεῦ ὑναξαν: ἼΖ ψύξει" οὖν 

ἀποκλείει" αὐτοὺς" Ὃ χειμὼν. ἐν τῷ βᾶϑε εἶτα "ἐλθὸν τὸ ΄΄ 
ξαὺ;--εὐζρατον; ὃν Δχνχύσιν:. καὶ «μόνον, ἀτοιεῖσαϊ, δῶν. ἄϑρδε- 
᾿σϑέντών") χυμῶν." φέρονται. οὖν ἀϊμοευδῶρο ὁ ἐπὲὶ τῆν» ἔεφα-. 
λὴν»Ἱ τορι: εὐ μὲν λεγματιζος ἐστιν ὃ ἰχύμοξ 1. σέθεεῖ, ξπελη-- 
ψίαν, ̓ εἰ--δὲ" «μολαγχολικὸρ; οβελαγχδλέαο, καῖ. μανίας" «εἶτα 

πάλιν τὸ ἔαρ, ὅσον ἐπὲ͵ τῇ εὐκρασίᾳ, ἀπρσόν ἐστι; τίκτεται 
Α ΘΙ ἘΦ β κῊῖσι ἘΦ ἐξ αν 

γὰρ ἐν. αὐτῷ δ᾽ ιἀἱμαϑικὸς χύμός ἀντ ος σύμμεϊρος ὧν, 
ἄνοσον ̓ διαφυλάϊτῳ τὸ σώμα; ΚᾺ “δὲ᾽ ; τῇ)» 

κυ ἃ ὉΥΥ τε ἱτετῖν 

ἢ. “κατὰ ποιότητα ̓ παρξατραπεται. χαὶ “ποιεῖ. συνόχους" 7 

κατὰ ποσότητα, χαὶ ποιεῖ. αἰματος, εδυσειρ “εἴτε. διὰ" “μεὐδτ - 

Θός, “εἴτε “διὰ βῆχδο, ἐκ ϑώράκος ἃ ποιεὶ δδ᾽ 'χαὶ ὃ ἕτερα" 

57; οἷον ̓ κυνάγχη», ὅτι: ̓οὑματος προύτης. ἐν τῷ δῦρι, δῦσα 
ψ᾽ ὌΝ 

ον ἕν τοῖς͵ προς τοῦ 7 2) λάρυγγος "δὶ “ποιεῖ. ὐ ἐ) δ 

ξὼν»; γῆς ὕλης, ὅν ̓δηερῴαὸ ἐνηνε)μάνηρ, “ποιεῖν καὶ ᾿ βῆχας; 

τῆς, ὕλης. ἔν τῷ. ̓ϑώρακι φερόμξνης" δλλὰ: "μὴν αὶ. «λέπρας 

καὶ ̓λειχῆνας. 'χαὲ ̓ ἀλφοὺδ, ὅτι εὐχράξου. οὐτὸς τοῦ ἀέρος; 
δώννυνται. ̓αἵ δυνάμεις: τούτων ᾿δωννυμένων,, ἀπδδιώλεταε 

ἤ ὅλη. “πρὸς, τοὐχτὸς, καὶ εἰ μὲν ̓ φλεγματική. ἔστι “καὶ σὲ: 
σημμένη, 'ποιεξὶ ΣΕ λέπρας, ᾿ ἐν δὲ ἀδαπὴς, ἀλφοὺς, εἰ "δὲ ἊΣ 

λαγχολιρὴ;. ποιεῖ “λειχῆνας,. εἰ, δὲ. χολώδης," Ὑτοῖεῖ τὰ ἐξ- 
ἀγϑήματα᾽ εἰ δὲ ἀδμιατικὴ, ποιεῖ. φύματα," ἀλλὰ" μὴν} 'χὰὲ 

: ἀρϑοιτικὰ, τῆς χολῆς ὃ ἔχεῖσε, φερομένης, καὶ τῇ δήξεϊ ὀδύ- 
γᾶς ποιούσης. Ιοτξον δὲ δτὶ σύγγενῆ τοῦ ἔαρος γοσήματᾶ 

εἶσιν ὑτοῦθα, οὐμετος ΠΕ ̓ευμίγχαι.: χαὶὲ ὲ βῆχεο," ἀλλύς 
τὸν 

τὶ 

Δ), Ἐρρὰ ἐξ αῶπ, Υ εεθρΐς: 2). φόφυγγος. τ. ΠΣ ἃ. 9) Ἑ. ἘΡπτες : 
ἬΣ, χαὶ ἀλφοὶ γένονται -- δωγνυμέ» ὧν τῶν φύσιχων δυνάμεων 
καὶ περὶ τὴν ἐπιφάνειαν. τοῦ δέρματος τὴ» ὕλην» ἐχπεμήουσῶν. ἐπεὶ 
μήτε δὲο ἐμέτωΣ-. μήτε διὰ τῶν φυσικῶν ὑπονόμων ἐκρρύπεαῖς ταύτην. 

ἐσχύουσεν., Ὁ. γε δὴ: πρὸς ἔπαινον τοῦ. ἰξαρος.: ἐἰθεια. ὡς γῶρ. οὗτος 

ἀλλαχοῦ φησιν, ὕβρις ἐπεφανίης, βάϑεος ἄχος. - τι τὶ δ᾽ τόθ 

ΤΙ. Ἶ 24. τ᾿ 

ρ 
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᾿ τρια δὲ, ̓ μελαγχολίαι, μανίαι Ὶ ἐπιληψίαι,, λέπραι.. καὶ τὰ 

ἑξῆς τοῦ. ἀφοβισμοῦ, ᾿ : 

4.11. Ἐν ταύτῃ γὰρ. τῇ ὥρῳ ̓δικαϑαίρεται τὸ βὰς 
ἦϑος τοῦ σώματος » ἀπὸ τῶν κυρίων. μερῶν ἐπὲ τὸ δέρμα 
τῶν. μοχϑηρῶν.͵ χυμῶν. ἀφικνουμένων. δὲ δέ τι σῶμα παρέ- 
λαβεν εὔχυμον ἧ τοῦ ἦρος. ὥρα,. φυλάττει τοῦτο ὑγιεινό- 

τατον, οὐδὲν, ἐκ τῆς. δίας. φύσεως »εωτερίζουσα. 

κα΄. Τοῦ: δὲ ϑέρεος. ιἐνεσ τε τουτέων; καὶ. ὍΣΣ δ ξυνεχέες; 

παϊ: καῦσοι; καὶ “ριταῖοι πλεῖσοι; καὶ ὅμεῖοι, χαὶ. διάῤ- ᾿ 

δοιαι, χαὶ 1) ὀφϑαλμίαι, καὶ. ὥτων. πόνοι; καὶ; Ὅρα; 
ἐ λλξύθιει; καὲ ̓σητρεδόγες αἰδοίων; "καὶ δρωα: -- 

- ΘΓ 0Φ. Ἐνταῦϑα τὰ ἐν τῷ ̓ ϑέρει γινόμενα συγγενῆ 
τε καὶ ἀλλότρια νοσήματα, χκαϑὼς, καὶ ἐν. τῷ ἔαρι, φησί: ̓ 
καὶ πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν ἑτερογενιῦν ἄρχεται, λέγων" τοῦ 
δὲ 9έ ξρξος. ἐνιά τὲ τούτων τουτέστι τινὰ, τῶν ἂν ἔαρε. γενο- 

μένων. γοσημάτων καὶ ἐν ̓τζῷ ϑέρει γίνονται, "αταρχὰς “μὲν 

δύσιες, αἵματος. χαὶ συνεχεῖς πυρετοὶ “διὰ τὸ πλεονάζειν 
ἀχμὴν τὸ αἷμα, ἀλλὰ μὴν καὶ καῦσοι καὶ τὰ ἑξῆς. ἅ εἰ- 

σιν ἴδια τοῦ. ϑέρους “διὰ τὸ πλεονάζειν τὸν ̓ ξανϑοχολιχὸν 
χυμόν. καὶ γὰρ ταῦτα τούτῳ τῷ λόγῳ γίνονται: ἀλλὰ μὴν 

χαὲ ἔμετοι, τῆς χολῆς, ἐπιπολαζούσης,, "καὶ διάῤῥοϊαι, τῆς 
ὕλης κάτω χωρούσης, καὶ ὀφϑαλμίαι; »: τῆς ̓ 'χεφαλῆς πλης 
θουμένης. ὁμοίως. δὲ χαὶ ὥτων πόνοι καὶ ἕλκιώσεις στὸ- 
μάτων διὰ τὸν χολώδη. χυμόν" ἀλλὰ καὶ σηπεδόνες καὶ 

᾿ αἰδοίων 2 δρῶα:. καὶ. σηπεδόνες μὲν αἰδοίων διὰ τὸ 
ὑγρότερα εἶναι τὰ 'μόρια καὶ ὑπὸ “τῆς ϑερμότητος. ταχὺ 
σήπεσϑαι. τὸ ὑγρόν. 3) ἱδρῶα δὲ τουτέστιν ἱδρωτίδες. διὰ 
τὸ τοὺς. πολλοὺς ἱδρῶτας τὸ τηνιχαῦτα χολωδεστέρους 
εἶναι" δάκνουσι γὰρ αὐτοὶ τὸ δέρμα καὶ κνησμῶδες ἜΣ 
γάζονται. 

241. Περὶ συνεχεῖς καὶ καῦσοι καὶὲ τριταῖοι γἱ- 
γονταὶ, τῆς ξανϑῆς χολῆς 'κρατούσης. καὶ γὰρ οὖν καὶ 

Ἢ ὀφθαλμῶν ν. 4, ἢ, 2 τϑρῶτες το; 3) ἘΒιοριιαπον" ἡϑρίδά: 
δέ φησιν, ἃς ἡμεῖς Ἰδρωτίδας τρὸμέν. ---- τὸ γὰρ ἡλχωμένον δέρμα 
ἔδρῶα ὃ Ἱπποκράτης εἴρηκεν. 

ἣν 
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ἔμετον γίνονται, ταυτῆς ἐπιπολαζούσης, καὶ. αἱ διάῤῥοιαι, 

χάτω χωρούσης:. γίνονται, καὶ ὀφϑαλμίαε δὲ πολλαὶ τοῦ 
ϑέρους, ὡς ἂν τῆς κείιραλῆς πληφουμένης. οὕτω δὲ καὶ 
ὥτων πόνοι, καὶ τἄλλα δὲ τὰ ὅμοια, πᾶσχει τὸ σῶμα τῷ 

ϑέρει διὰ τὴν πλήρωσιν τῆς. κεφαλῆς, ἄλλοτε εἰς Ὡ ἢ 
“μέρος ἀποτιϑεμένης͵ τὸ περιττόν." τὰ. δὲ ἱδρῶα τῶν κατὰ ὁ 
τ ἐπιφάνειαν. ἐξανϑημάτων ἐστὶν ἑλκωδῶς. τραχύνοντα 

- τὸ δέρμα, καὶ γίνεται, καϑάτπερ καὶ αὐτὸ τοὔνομα ἐνδεί- 

κνυται διὰ. τοὺς πολλοὺς ἱδρῶτας, . ὅταν χολωδέςεροί, πως 

ἢ ὅλως δακνωδέστερου. τὐχώσιν. “ὄντες. 

. Τοῦ δὲ φϑινοπώρου, καὶ τῶν ϑερινῶν τὰ ἃ πολλὰ, παὶὲ 

τ δε οὶ τεταρταῖοι, καὶ πλάνητες, χαὶ σπλῆνες,. καὶ 

ὕόρώπες, καὶ φϑίσιες, καὲ στραγγουρίαι, χοὶ λειεντὲ- 

θίαι, 1) χαὲ ̓ δυσεντερίαι, καὶ ἰσχιάδες.., καὶ κυνάγχαι, 

τ χαὶ ἄσϑμᾶτα, καὶ εἰλεοὶ, καὶ ὶ ἐπιληψίαι, καὶ τὰ μανικὰ,. 
“ χαὶ τὰ μελαγχολικά, --- 

ΘΈΟΦ. ᾿Ἵκολούϑως καὶὲ περὶ τοῦ ῦ φϑινοπώρου. δια- 
-.λὲ) γεταῖ. - “λέγει. γὰρ» Τοῦ φϑινοπώρου. καὶ τῶν θερινῶν τὰ 

πολλὰ τουτέστι τὰ πολλὰ τῶν “ϑερινῶν. »οσημάτων καὶ ἐν 
τῷ φϑινοπώρῳ γίγόνται. ἐν: ταῖς ̓ ἀρχαῖς διὰ" τὸ ἐπιΣρατεῖν 
ἀκμὴν τὸν ,ξανϑοχολικὸν χυμόν. ταῦτα μὲν οὖν εἰσιν ὅτε- 
θογενῆ. » οἷον. τριταῖοι καὶ καῦσὸϊ καὶ τὰ δμοιὰ τούτοις. 

ογἴνονται δὲ καὶ ̓ οἸἰκεῖα νὐσήματα ἐν᾿ τῷ φϑινοπώῤῳ,. οἷον 
τεταρταῖοι, καὶ τὰ ξξῆς" καὶ τεταρταῖοι μὲν διὰ τὸ ἐν τῇ 

“τοιαύτῃ ὥρᾳ πλεοόνάζειν͵ τὸν μελαγχολικὸν χυμὸν; ἐξ οὗ 
γίνονται" ἀλλὰ μὴν χαὶ πλάνητες, διὰ τὴν ἀνωμαλίαν τόῦ 
γαϊροῦ. χαὶ τῶν χυμῶν,. χαὲ σπλῆνες διὰ τὸ μελαγχολικὸν 

περίττωμα" ᾿οὕτος γὰρ δοχεῖόν ἐστὶ τοῦ ̓ μελαγχολικοῦ χὺ- 
μοῦ". καὶ ὕδερον διὰ τὸν σπλῆνα, ὅτι ὑπόκειται πεπλὴ- 
᾿θωμένος. μελα)χολικοῦ, χυμοῦ καὶ πεπληρωμένος αὔρὰς 

-ὀχπέμσιει ψυχρὰς τῷ ἥπατι χκαὲ καταβάλλειν τὴν δξαιμὰ- 
τοποιητικὴν ᾿δύγαμιν τοῦ ἥπατος καὶ οὐ πέστει καλῶς. 

ἀπειψίας οὖν γενομένης 2) διὰ τὸ ἧπαρ, ὕδρωτπες γίνογ- 
᾿ς ται. εἶτα πάλιν φϑίσεις τῷ λόγῳ τῆς ἀνωμαλίας, ποτὲ 

μὲν ψυχροῦ ἀέρος εἰσπνεομένου, ποτὲ “δὲ ϑεθμοῦ. τῇ ψύ- 

}) χαὶ δύσ. οπι. Υ. ἃ. ς. 2 διὰ τ. ἦπ. οί, . ἢ. 5. - 
Ζ: ττ᾿ - ᾽94 



37. 
ξεν οὖν ἐπιϊείνει, τὸν βῆχα χαὶ γίγνεται ̓ ῥῆξις ἀγγείων χαὶ : 

᾿ὀὕτω, φϑίσις. ὑπαὶ. σιρἀγχουρίαὶ,, “τῆς κακοχυμίας ἐχξῖσε ᾿ 
φερομένης 1 Ξαὲ τῇ δριμώτητι ἀνιώσης καὶ ἐπεγειρούρης πρὸς 
᾿ἔκχρισὶν ὴν ἀποχριτιχὴν δύναμιν. “λειεντερίαι δὲ} διὰ ἃ ἀῤ.- ; 
᾿δωξίαν τῆς καϑεχυικῆς δυνάμεως τῆς κοιλίας λαὶ τῶν ἐντέρων ᾿ 
ἢ), δὲ ξλκῶσιν᾽ ᾿ἐπιτολῆ δριμυτέρου χύμοῦ. χαϊ᾽ ἰσχιάδὲς 
Ζῇ πακοηϑείῳ τῶν χυμῶν "αὶ τῇ ψύξει" καὶ χυνάγχαι, χο- 
“λῆξ᾽ φεῤόβέγης ἐπὶ" σοὺς μὗας τῆς φάρυγγος. ἀλλὰ τοῦτο, 

᾿δτερογενὲς, 'ζὸ Ἵγόσημα. “πὲ ἀσϑμάτα᾽ τουτέστι δύσπνοιᾶι 
διὰ τὸ τὴν ὕλην ἐπὲ τὰ ἀγγεῖα τοῦ πρξύμονὸς φέρεσϑαι 

᾿χαὶ ἐ ἐμφράττειν.. αὐτά. 1) εἰλεοὶ διὰ τὸ τῷ. πάχει, τῶν χυ- 
᾿μῶν ἐμφρόάττεσθαι τὴν διέξοδον τῆς. τροφῆς. ἢ διὰ τὸ 
-φλεχμαίνειν. ἐπιλημμίαι διὰ. τὴν ἀνωμαλίαν καὶ τὰ μανικὰ 
χαὶ. τὰ :2), ἐπιληπτικὰ πάϑη διὰ. τὸ πλεονάζον αἴτιον. 

ἀλλ. ἡ ῃ ψὲν. μανίᾳ. ἀπὸ ξαγϑοχολικῆς, ἢ. δὲ μελαγχολία. 

ἀπὸ μιδλαίνης γίνεται 8) χολῆς, ὅπερ ἔστι, καὶ ἄμφω. δὺ- 

᾿φεῖν ἐ ἕν τῷ φὐἸροπώρο, ᾿ ; 

4.41Π.. Ἐν τῷ. φϑινοπώρῳ, φησὶ. "καὶ τῶν ϑερυῶν. 
νοσημάτων" ̓ψίνεσϑαι πολλὰ, “μένοντος. δηλονότι. καὶ: τοῦ 
«ϑερινοῦ͵ χυμοῦ, τῆς. ξαυϑῆς χολῆς. οὐ γὰρ ᾿ὥσπερ ἐν τῷ 
ἦρι τὸ “ϑέρος γινόμενον. ἐκχενοῖ τοὺς χυμοὺς, οὕτω καὶ τὸ 
᾿φϑινόπωρον ἐκπενοῖ. “τοὺς ϑεριγοὺς,, ἀλλὰ. καὶ. τοὐναντίον 

ἅπαν. ἀπὸ.. τῶν... ξητὸς περῶι εἰς. τὸ βάϑος ἄγει. καὶ. “μέν-. 
τοῦ αὶ πεταρταίους πυρετοὺς ἐν ταύτῃ τῇ ὥρᾳ γίνεσθαί 

φῆσιν,. ἐπὶ. τῇ. “μελαίνῃ δηλονότι. συνεστομένους χολῇ; 
διττὴν: ἐχούσῃ. τὴνς «γένεσιν, - τς. μὲν. τῆς: ξανϑῆθ. ἀπε- 

φοπεηϑείσης τὴν. ἑτέραν, ἐκ. δὲ τοῦ. παχέος αἵματος 
τὴν ἑτέραν". γίνονται. καὶ; πλάγητες. πυρετοὶ διὰ τὴν᾽ 
ἀνωμαλίαν. τῆς. ἀράσεως, σπλῆνες.. μεγάλοι. διὰ τὸ 

μελαγχολικὸν. περίττωμα - καὶ ὕδεροι. «διὰ τὸν ᾿σπλῆ- 

γα. καὶ. εἶς τι ᾿φϑινῶδες, ἀμφίβολον, ἐν. φϑινοπώῤῳ. 
μάλιστα. ἐξελέγχεται διὰ. τὴν ξηρότητα. χαὶ: ψύξιν. καὶ 

τὴν. ἀνωμαλίαν τῆς ὥρα, οὐδὲν δ᾽ ἧττον καὶ διὰ τὴν 
καχοχυμίαγι, τ} 

. 
΄ 

1). Ε Βίδρδιαμο: εἰλεὸς, --- δέχην χορδῆς τῶν ἕντέρων ἐλισσομένων. 
2) μελαγχολιχὰ Ο, βεπδ, 8) ξανϑοχολιχοῦ --. ἱέλαγος χυμοῦ Ὑ, 8. 



ἀπε. 
κγ. Τοῦ δὲ χειμῶνος πλευρέτεδεα, περιπγευμόνίαι, πόρυ- 

εξαῖ, 1) βράγχου, βῆχες,. πόνον. φηϑέων, ΤΠ ρΊΩΝ ὁ βαϑθι τα 

κεφαλαλγίαι, Ἴλεγγοι,, καὶ. ἀπογληβιτις::-" τυ τὰς ραν 

ΘΕΟΦ. Νῦν “καὶ περὶ τοῦ χειμῶνος διαλέγεταϊ.. ἄνω- 

τέρω. γὰρ. τῶν τριῶν ᾿ἐμνήσϑη καιρῶν. φησὶν οὖν τοῦ δὲ 
᾿χειμῶνος πλευρίτιδερ, περιπνευμονίαι. παὲ τὰ ἑξῆς. πλεὺυ- 

φίτιδες, 21. καὶ ̓ περιπνευμονία!, καὶ τὰ ἑξῆς. ὅμοια 

τούτοις, διὰ τὸ χρύος βλαπτομένων. τῶν ᾿ἀναπνευστικῶν, 
ὀργάγων, καὶ ἁπλῶς. τῶν ᾿γευρωδῶν. μορίων" ̓ χἀντεῦϑεν. 

δευματιξομένων", “χόρυζαι δὲ καὶ βράγχοι καὶ βῆχες καὶ, 
ἰλιγγοι διὰ τὸ πλεονάζειν ἐν τῷ χειμῶνι: ̓ τὸ αἴτιον τὸ 

--σοιοῦν αὐτὰ 3 ὅπερ ἐστὶ ψυχρὸν, χαὶ ὑγρὸν φλέγμα." διὰ 
τί δὲ οὐκ εἶπε, τοῦ δὲ χειμῶνος τὰ πολλὰ τῶν φϑινοπω- 
θινῶν ἢ ἔνια, ὥσπερ ἔν τοῖς ἔμπροσθεν. ἔλεγεν; ὅτι 7: 
ἀπὸ κοινοῦ “βουλόμενος. ἡμᾶς προσυπακοῦσαί γι τῶν. εἰ- 
θημένων. καὶ γὰρ. τὰ. πρώτῶ τοῦ χειμιῶνος ἡ κοινωνβῖ, τῷ 
φϑινοπιύρῳ. 

4 ΖΗ. Πλευρίσιδος καὶ π περιπνευμονίαν γίνονται: διὰ. τὸ 
“κρύος βλαπτομένων. φίῶν. ἀναπνευςικῶν ὁρ γάνων. ὁμοίως διὰ 

ταύτην. τὴν. «ψύξιν, βῆχε Φ γίνονται, χαὲ πόνοι πλευρῶν, 

στηϑῶν, καὶ διὰ. ταύτην τὴν αἰτίαν “ἢ κεφαλὴ ἢ βλαπτομένη 

ξοργζαϑ. τε καὶ, ̓βράγχους καὶ βῆχας ἐργάζξεται.. 

χό΄, κε. Ἔν δὲ γῆσι ἡλιαίησι 2) Τοϊάδε ξυμβαίνειν" τοῖσι 

ο ὑμὲν σμικροῖσι καὶ νεογνοῖσι παιδίοισι» ἄφϑαϊ, ἕμξτοι, 
τ βῆχες, ἀγρυπνίαι,. φόβοι, ὄμφαλδ. φλεγμοναὶ, " ὥτων 
᾿φγρότητες. πρὸς “δὲ τὸ ὀδοντοφυέειν προσώγεσιν, ϑλων 
᾿ὁδαξισμοὶ,. πυρετοὶ, σπασμοὶ, διάῤ ὀδοιαὶ, 1αϊ: ̓μόλιξα 
εὅταν ἀνάγωσε τοὺς κυνόδοντας, καὶ τοῖσι, παχυτάτοισι 
τῶν 3) παιδίων, καὶ τοῖσι σχληρὰς τὰς κοιλίας ἐ ἔχϑσι. --- 

ὍΠΟΦ. Νῦν ἀπὸ ὡρῶν ἐπὲ 4) ἡλικίας μετατρέπεται 
ἱ 

ΠΡ βοάγχοι ον, Ὗ. ἃ. ἜΣ 9) τοιαῦτα Ὦ. 3) παίδων Ὦ. Δ) ἘΠ 
Βίδρβμαπο: “Ἑπτὰ τυγχάνουσιν ἡλιχέαι χαϑ' Ἱπποχράτην; ἢ γεογενής, 

ἥτις χαὺ ὑποτίτϑιος λεχετοὶ, ἥ ὀδοντοιρυητιχῆ, παιδικὴ, ἡβιπὴ, ἀχμα- 

στιπὴ, παραχμαστιχὴ, γερογτιχή. --- -- χορίο»] ἢ ἢ διὰ τὸ εὐχωρήτους 

εἴναι. τὰς φλέβας χαὶ ἀρτηρίας, ἢ διὰ τὸ πεπλέχϑαι χοροειδῶς. ---. 
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᾿χαὶ λέγει" ἐν. δὲ τῆσι ἡλικίῃσι, τοιαῦτα συμβαίνει ; τοῖσι 

:- μὲν. σμικχροῖσι καὶ γεογνοῖσι παιδίοισι ἄφϑαι, ξ ἔμετοι; ἄγρυ- 

σνίαε καὶ τὰ ἑξῆς. ἄφϑαι μὲν διὰ τὴν μολακότητα τῶν 
ὀργάνων, μὴ φερόντων τὴν ποιότητα τοῦ γάλακτος. ὄρω-. 

δέστερον γὰρ ἔχει καὶ δριμύτερον χαὶ τῇ δήξει ἐργάζεται ᾿ 
τὰς ἐπιπολῆς ἑλκώσεις ὃν τῷ στόματι" ̓ ἔμετοι δὲ, ἐπειδὴ, 
ἄφνω παρὰ τὴν. συνήϑειαν τὸ γάλα τὰ παιδία δεχόμενα 

᾿ χαὶ πολὺ τῷ πλήϑει βαρύνεται ὃ στόμαχος χαὶ ἀπε- 

πτεῖται" τοῦτο, καὶ ἀπεπτούμενον ἐξεμεῖται" βῆχες διὰ τὸ 
ὑγρὸν τοῦ σώματος". ἀγρυπνίαι δὲ, ἐπειδὴ αἵ ἄφϑαι 1λυ- 
ποῦσι καὶ οἱ ἔμετοι ἐνοχλοῦσι" φόβοι δὲ δηλονότι μετὰ 
τῶν ὕπνων, ὅτι ταράττονται͵ πολλάκις ἐν ὕπνοις, ὡς φαν- 
“τασίαγ' ὑπομένοντα" τὸ δὲ πάϑος στομαχικόν. ὀμφαλῶν. ᾿ 
᾿φλεγμοναὶ διὰ τὸ τῇ τομῇ μετὰ τὸ τεχϑῆναϊ τὰ βρέφη 

φλεγμαίνειν. ὥτων ὕγρότητες διὰ τὸ πλεονάζον αὐτοῖς 
ὑγρόν. ἕως ὧδε περὶ τῆξ. πρώτης ἡλικίας φησί. μετέρχε- 
ται δὲ λοιπὸν καὶ ἐπὶ τὴν δευτέραν λέγων" πρὸς δὲ τὸ 
ὀδοντοφυεῖν οὔλων ὀδαξισμοὶ χαὶ τὰ λοιπά. ὀδαξισμός 
ἐστιν οἷον πνησμός τις μετὰ βραχείας. ἀνίας" γίνεται δὲ. 
τοῦτο, ὅπως σὺν τῷ πρησμῷ διαφορηϑῇ τὸ αἴτιον. πυ- 
θετοὶ ̓ διὰ τὰς ̓ φλεγμονὰς τῶν οὕὔλων. σπασμοὶ διὰ τὴν 
ἀπεινίαν χαὶ διὰ τὴν εὐπάϑειαν τοῦ. γευρώδους γένους. 

διάῤῥοιαι διὰ τὸ μὴ καλῶς πέττεσθϑαι τὴν τροφὴν. ὑπὸ 
τῆς δυσχρασίας τῆς. φλεγμονῆς, καὶ μάλεσϑ' ὅταν ἀνάγωσι 
τοὺς χυνόδοντας διὰ τὸ 1) τιτρᾶσθαι “τότε τὰ οὖλα ὑπὸ : 

τῶν ὀδόντων καὶ ἀνιᾶσϑαι. ταῦτα γίνονται καὶ τοῖς πα- 

εἰχυτάἄτοις τῶν παιδίων, καὶ τοῖς σχληρὰς ἕ ἔχουσι τὰρ κοι- 

λέας σπασμοὶ γίνονται. πληϑωρικὰ γὰρ καὶ περιττώμα- 
“τικὰ τὰ τοιαῦτα. 

Ζ.414, χὅ-: τοῖς 7ὰρ γεογβνέσι παιδίοις ὑγρόν ἐστιν 

ὅλον τὸ σῶμα; ὡς καὶ τὴν τῶν ὀστῶν φύσιν αὐτοῖς, οἷον. 

»Ἀ᾿ 

εἶτα, ἂν ἑνὶ μὲν στελέχει τὰς. φλέβας ἀποτελέσασα, ἂν ἑτέρῳ δ᾽ αὖϑις 
τὰς ἀρτηρίας, οὕτω διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τοῦ ἐμβούου ταύτας ἐνέησιν --- 
εἰ ἰτὰ ἠπιτῖατ, Ναίθπι οἵα 18ς παυγῖς, ἀποά οονταρίυπι ἄφϑας 
ἕαοϊι, -- οὗλα] --- ἐπαναξάσεις περεφερεῖς, ἐν τοῖς φατνώμασι Ἡνόμεηοι 

: τιτρώσχεσϑαι: ν. Ὀ. τεῖος σθαι Ψ. ς. 
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: πηοιύβὲ; μᾶλλον ὑπάρχειν ἢ λιϑώδη" “᾿ς δὲ μάλιρα τ' τῶν 
, ἄλλων ἁπάντων. μορίων ὃ ἐγκέφαλός ἐ στιν. ὑγρὸς, ὡς ἂν 
- καὶ τοῖς τελείοις ὑπάρχων τοιοῦτος, ἃ στ εὐλόγως αὐτοῖς, : 
ἐπειδὴ πλῆϑός ἔτι τῶν περιττῶν, διὰ πάντων ἐκερίνεται 
τῶν πόρων. φόβοι δὲ γίνονται κατὰ τοὺς ὑπνοὺς οὐ μόνον 
τοῖς γεργενέσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς τελείοις, 'φόβοι καὶ φαν- 
τασίαν, φοβεραὶ, ὅταν πολλοί τε ἅμα καὶ βοχϑηροὶ χυμοὲ 

᾿βαρύνωσί τε ἅμα καὶ δάκνωσι τὰ κατὰ τὴν γαὐστέρα καὲ 
μάλιστα αὐτῆς ἐὸ στόμα. τοῦτο γάρ ἔστε τὸ αἰδσϑητικώ- 
χατον. νεωστὶ" γάρ ἐξελϑόντα τῆς μήτρας τὰ παιδία ἐχ- ᾿ 
πλήττονται: διὰ τὴν" εἰς τὸν; περιέχοντα ἀέρα μετάστασιν, 

. ὅϑεν κἀὶ φόβοι αὐτοῖς γίνονται. αἵ δὲ τῶν ὀμφαλῶν 

φλεγμοναὶ τῶν ἀποτετμημένων. οὗ πρὸ, πολι» τοῖς νεο-- 
7ενέσι παϊδίοις γίνονται. τί ; Ὁ 

2421. κε΄. ̓ Ὀϑαξισμός ἐ ἐστι ̓ χνησμός ψις μετὰ ᾿βρα- 
“χείας τινὸς ἀνίας" τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα συμβαίνουσι, τοῖς 
παιδίοις μάλισϑ' ὅταν. ̓ ἀνάγωσι. τοὺς κυνόδοντας. εὔλογον 

δὲ δήπου τῶν οὔλων διατετρημένων. ὑπὸ τῶν ἀνιόντων 
ὀδόντων ταῦτα. γενήσεσϑαι τὰ συμπτώματα, χαϑότπεδρ 
ὅταν ἐμπεπαρμένος ῆ σκόλοψ σαρπὶ, καὶ πλέον ἑξὲ κατὰ 

: τοὺς ὀδόντας τῆς: ἀνίας. τοῦ σκόλοπος. οὗ μὲν γὰρ σπὄόλο-- 

πες ἡσυχάζουσιν ἐστηριγμένος κατὰ τὸ μόριον, ᾧ καὶ 
: ἀρχὰς ἐνεπάγησαν,. οἵ δ᾽ ὀδόντες ἀεὶ προχωροῦσι τοσοῦ- 
ῆον, ὅσον τιτραίνονται. διὰ γοῦν τὰς ὀδύνας “πυρέζτει τὰ 
παιδία, καὶ ἀγρυπνεῖ χαὶ οὐ πέττεν τὴν. τροφήν. “διὰ τοῦτο 

- χαὶ διάῤῥοιαι καὶ σπασμοὶ μάλιστα τοῖς παχυτάτοις καὶ 
σκληρὰς ἔχουσι. τὰς κοιλίας. πληϑωρικὰ. γάρ, ἐστι. τὰ τοι-. 
αὗτα καὶ περιττωματικάς. 

κξ΄, Τρεσβυτέ ἐροίσι δὲ γενομένοισί, πάρίσϑμιο; σπονδύλα 

᾿ φοῦ κατὰ τὸ ἰνίον εἴσω ὥσιες; ἄσϑματα, λιϑιάσιες, ξλ- 
τ μινϑὲς σρογγύλαι, ἀσκχαρίδες, ἀχροχορδόνος, 1) σὰτυ-: 

ριασμοὲ, χοιράδες, καὶ τἄλλα. φύματα: --- 

ΘΕΟΦ. 2) ΤΙερὲ τῆς τρίτης ἡλικίας διαλέγεται. τῆς 

- ἢ φατυρισμοὺ Ώ. 5) Οοᾶοκ πολ τς Βέορηδηῖ ΜΟΙ οἰ αι δ 
(6) υβάδιῃ. οὐπε Βέθρῃδῃ0) Ῥαυιβιθπϑῖβ ΘΧ΄ Βοος ἱπᾶθ δρβογίβπιο Τῆθο-: 

,. ῬΆΪ6ο5 σομπηπποηίαιῖοσ ὈΓΟΝΊΟΓΟΘ. Πα ΘΗΐ, Οσάεκ ἘΞοοΥ ΔΙ 6η515, αυὲ 
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πρεσβυτέρας. τῶν᾽ ,»ἱ παίδων," ἥτις. ὅστε μεταξὺ: τῆς ὀδόντο. 

φυήσεως χαὶ: 25: ἡβικῆς,. χαὲ διδάσκει" ἡμᾶς “τὰ. συμβαί. 

γοντὰ ἔν. αὐτῇ. 1) πάϑη, ἅπερ, εἰσὶν»: “παρίσϑμία. Ξ οἸτονδυ- : 

λου τοῦ κατὰ τὸ: ἱνίόν εἴσω ὥοιες καὶ τὰ ἑξῆς. χαὶ πα- 
οἰσϑμιεῦ ᾿μέν" εἰσι, ᾿φλεγμοναὶ τῶν “κατὰ τὸν᾿ ̓ ἐσϑμὸν. μορίων, 

φλεγμαίνουσι.: τδὲ εὐιὰ «φζὸ - ὑποκεϊοϑαι ἐπὶ τούτων. ὐχρὰν 

τὴν: 'κεφαλὴν, ἥτις εὐχερῶς. ῥὲυματίέζοι. αὐτὰντὰ, μέρν;.. τό- 

τίῶν οὖν δευματιζομένων: ̓ φλεγμαϊϑουσι. σπονδύλου. δὲ τῷ 

᾿χοτὰ τὸ ἰνίον εἴδω: ὥσιες. γίνονται διὰ τὸ συνέλκεσϑαι 
τοῖς βορέοις τοὐτοϊς. τὰ. νεῦρα καὶ. ἐκ τῶν. νεύρων τοὺς 

συνδέαμους͵ καὶ ἐκ τούτων: τεΐγεσϑαι τοὺς. σπονδύλους. 
᾿ἀἄσϑματα δὲ διὰ τὰ χαταῤδέον δεῦμα “ἐπὶ τὰς 2) σήραῦ- 

ΞΘ ορηδηΐ οϑέ Ῥτοςὰϊ ἀμρῖο, ῬΟΥ͂ΤΟ “ΒΊΟΥ 5. σογμμηθηξ Ὑ105. σΟΙΏρ16- ἶ 
φεπτ, 6 ααΐθυβ πιὰ} 8. {γα ββου 51. 

- ΘΟ: ἘΒ6, Τὰ διαϊρόροις ἡλικίαις συγγενῆ γοσήματα. -- διὰ 
πέντε τινῶν τούτων. διαγιϑώσχομεν: 1. 'ἀπὸ τῆς “πράσεως. γ.-ς, νεογενῆ. 

- “κρύσει ὑγρὰ αἰδοϊυπίην βΡΒιμῖ5,. ἰμβοπτηϊα, νοιϊηδέῃ εἰς, 2. ἀπὸ τῆς, 

ἐδιότητος, τῆς τροφῆς ν᾿ 6. ὁ ὅρος τοῦ ΠΣ (αεἰῖς Ἀρμίβδϑ, 
ς 8. ἀπὸ τῆς φυσιχῆς ἀγάγκης γ- 6, ὁδαξισμοὶ εἰ ἅ910 [ε5 δἰ πρίνδγαπι. 4. διὰ 

τὴν τῆς ἀχολουθϑίας ἀνάγκην ν᾿ ς, ὁὉ ὉΠΙΡΙΠΟΙ ᾿βϑοϊ ήδη, δ: ἀπὸ τῷ 

Ῥέου" ν.: 6. οἱ ἀχμάζοντες: ξοπιοδαπέ τηῦμα. οἱ ᾿4πα6. ἀϊξῆς!!8. ἀϊ66- 
ταηίυτ: Ἱπάεαιε. ΤΔΟΤΡὶ5. ἱποϊδπηι, -- Θεβπηϊεῖο: ἐσϑωὸς τοίνυν ἔστὶν 

ἤ. ἐπ πεμήκης γῆ χαὶ στενὴ ἂν μέσῳ δύο ϑαλασσῶν οὖσα, πορϑμὸς δὲ 

ϑάλασσα στενὴ ἔν, μέσῳ. δύο γεῶν οὖσα. οὕτω χοὺὶ ἐπὶ ἡμῶν ἔστιν 

δεῖν" ἰσϑιμὸς τοίχυν ἐστὶν ἡ μεταξὺ οὐσία τοῦ Ἴε οἰσοφάγου Ξὰὺ τοῦ 

“λάρυγγος δίς. παριοῦσα" 5απὲ 10 ΗΕΠδγη Πλ Δ 1011 65. ΤΟ Π 51 ΠΔ ΓΌΠῚ,. οὕτως ὃν 

ἂν ἄλλοις τὰ πάϑη ἔκ" τῶν πεπονϑότων τόπων ὀνομάζων". ὃν; γὰρ τῇ 
δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν σπλῆνες γίψονται. ἀντὶ τοῦ φλεγμονοῦσιν οὗ 

οπλημεες τι. - ξλχουσι, τοὺς ᾿σποχδύλους. τοῦ ἱνίου ἐπὶ τὰ ἔσώ; τὶ Ἶ 

ὅπερ αὐτὸς ἔν ἄλζοις νέώτερον συγάγχην ὀνομάζει. - Τοοο ὥσιες. 

ὥφειλεν εἴσω ἕλξιες ἔχειν. --- εἰ δὲ ἐπὶ τὸς ἀδένας τῶν μηρῶν ἢ τῶν 
μασχαλῷψν, ἐμεχϑῆῇ, ἢ. ὕλη; χίψονται. αὐτοῖς χοιράδες, Τιᾶς οβρυΐπθῃ 

βίῃβ φοᾶσα]ο. σομογαβοϊέ, γαοοϊηαπι δυίθιῃ, πδίσγα 516 ΟΥ85519, 008- 
δυϊαίαν ἔν τοῖς χαλλάροις; Τὰ οἱ ΘΙ οαΪα5 Σηΐδαί αι διὰ τὴν ἐπιτη- 

δειότητα τῆς ὕλης. ---- Τα δοποτα τῶν ἕλμίψϑων 1. το 0} ἴῃ 

ἐεπαῖθοβ, Ὁ. σπλατεῖαε ἴῃ εταϑοῖς. 8, ἀσχαρίδερ! 1η Τοοίθ, -- ἀχροχορδόγες 

τ ἔνονται ὃν τῇ ἐπεφαγείᾳ τοῦ δέρματος, εἰσὶ δὲ ἐπαναστάσεις τινὲς, 
ἔχουσαν ἸΟΩΣ, τὴν βάσιν χαὺ τὴν ἔχφυσι» χαὶ τὴν χορυφήν. τινὰ δὲ 

τῶν ἀντιγράφων ἔχουσε χαὶ σατυριασμοί. τὅτο τὸ ῥδησείδεον οὐκ ἔδε- 

"ἤθη ἐξηγήσεως, ἐπειδὴ τῶν σπανέως εἸσὶ φερόμενα ἔχοντα τῶν ἄντι-. 
γράζων, -- φύματα βητ (ὑππογοβ δο, δαυριηδμίο, οἱ" ἀθογοιμθηΐίο. 

“εξεΐενξ. 9} σέρεγγας Υ. α. 
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ας: καὶ τὰς κοιλότητας. τοῦ. πνεύμονος: καὶ 'στενοχωρεῖν᾽ 
τὸ πνεῦμα. ἄσϑματα δὲ εἰσι πυκναὶ. ἀνοπνοαὶ, οἷαι συμ- 
βαίνουσι τοῖς, θυ, 06} λιϑιάσεις δὲ διὰ τὴν. ἀδόηφα.- 

γία ᾿ συναγομένων χυμῶν. 1) χὰϊ᾿ διὰ τὸ πλούσιον τοὺ 

ϑερμοῦ. ἐξατμιζομένων αὐτῶν καὶ ἀπολιϑουμένων. ̓ ἕλμιν- 
ες δὲ καὶ ἀσχαρίδες, διὰ τὴν οῆψιν τῆς ὕλης. ἑρμοὶ 

γάρ εἰσι αὶ δχ τῆς ᾿ἀδδηφαγίας περιττωματικοί" ̓ ὀοχὰρί- 
δὲς δὲ εἰσὶ “λεπταὶ᾽ ξλμινϑες: ̓ ἀχροχορδόνες. δὲ ̓χαὶ ̓ χοιρὰ- 
δὲς χαὶ τὰ “ἄλλα᾽ φύματα, ὅτι “κακοχύμου; πλήϑους. εἰσὶν 
Σ77Ο ᾿ ὅπερ, ̓πλῆϑος,, ἐῤδιομένηξ᾽ οὔσης τῆς δυνάμεως, 
ἀποῤῥίπτεταί τέδὸξ᾽ τὴ» ̓ἐπιφάνειαν" καὶ ποιξῖ' ταῦτα τὰ 
πάθη. φύματα" δὲ αὐτὰ χαλεῖ ἀπὸ “μεταφορᾶς χῶν. φυὸ- 
μένων ἔν τῇ γῆ διὰ τὸ Σ Ταγεῶν: ᾧύεσθδὲ "αὶ᾿ αὔξεσϑαι: καὶ 

ἐχτευΐσκεσϑαις : ὃ 

4Ζπ.. ᾿Πρεσβυτέρους ἐνταῦϑα τοὺς ἄχρι ιβ΄. “ἢ ις᾿ 

προϊόντας ἔτους. σϑμὸν δὲ γοητέον. ἐντοῦϑα. τὸ μεταξὺ 
τοῦ στόματός τὸ χαὶ τοῦ στομάχου χῶρίον ἔχ. μεταφορᾶς 
τῆς μέσον δύο ̓ ϑαλαττῶν οὔσης. γῆς. τὰ δὲ δὴ παρίσϑμια 
ταῦτά ποτε μὲν αὐτοῦ τοῦ κοινοῦ. τῇ. τὲ γαστρὶ καὶ τῷ 
στομάχῳ καὶ. τῇ φάρυγγι καὶ ὅλῳ τῷ στόματι, χιτῶνός,. 
εἶσι φλεγμοναὶ, ποτὲ δὲ τῶν ὑποκεὶμένων αὐτῷ μυῶν. 
ὄσϑματα 'δὲ γίϑονται διὰ τὴν φενοχωρίαν τῶν ἐν τῷ πγευ- 
μον; κοιλιῶν, τοῦ 2) πνεύμονος -᾿ ἤ στενοχωρία δὲ αὕτη, 
πληρουμένου τοῦ σπλάγχνϑ᾽ τῶν ἄνωϑεν ὅ δευμάτων γίνεται" 
τὰ δὲ δεύματα, ταῦτά. τελείω τοῖς γεογενέοι παιδίοις ἐστί. 
λιϑίασις δὲ τοῖς παιδίοις διὰ τὴν ἀδδηφαγίαν. ὠμοὺς χυ- 

μοὺς ἀϑροίζουσιν, ἘΣ ὧν τὸ “παχύτερον ἅμα τοῖς οὔροις 

εἰς τὴν κύστιν ἀφικνούμενον ὕλη τῆς τῶν λίϑων ἐστὶ 7Ὲ: 
γέσεως.. ἀσκαρίδες͵ δὲ λέ ἔγονται, αἵ, λεπταὶ ξἕλμινϑες ἐν τῷ 
κάτω μέρει τοῦ παχέος ἐντέρου γινόμεναι. ἐξ ἀπειψίας, 
αἱ δὲ στρογγύλαι. ἔλμενϑες χεννῶνται μᾷλλον ἂν τοῖς ἐν- 

τέροις τοῖς. ἄνω, ὥστε. καὶ εἰς. αὐτὴν. ἐπαναβαίνουσιν ἐ ἔστιν 
ὅτε τὴν γαστέρα; πολὺ δὲ πλείους. αὗται τῶν ἀσκαρίδων - 
ἐν τοῖς παισὶ. γίνονται." σπανιωτέρα. δὲ τῆς. πλατείας. 18}- 

μενϑος ἢ ὙΕ Ὲ0}} ἔστιν, ἥτις καὶ ΤΊΣ γίνειαι σπα- 
Ζ Ψ τὶ 

1) χαὶ -- ἀπολιϑουμ. οἵη, Ὗ, Ὁ. Ὁ 9) {π Ἱὰρ, πγεύματος. 
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᾿ρἐκτεινομόνη πολλά ἄκις ἅπασι τοῖς ἐντέροις. ᾿ἀκροχορδόνες " 
δὴ καὶ; χοιράδες. φύματά εἶσιν: ᾿ ὉΡΟΣΕΣ 

κζ΄. Τοῖσι δὲ 1) ἔτι πρεσβυτέροισι,. καὶ πρὸς τὴν ἥβην. 
προσάγουσι, τουτέων τὰ. πολλὰ,. καὶ πυρετοὶ χρόνιον 
“μᾶλλον, καὶ ἐκ δινῶν αἵματος. δύσιες. --- 

ΘΕΟΦ. ΟἹΠερὲ τῆς τετάρτης γὺν ἡλικίας διαλέγεται, 
τουτέστι τῆς ἡβικῆς. γίνεται δὲ τοῖς ἐν ταύτῃ οὖσι τῇ 
ἡλικίᾳ. καὶ τοῖς πλησιάξζουσε, τουτέων τὰ πολλὰ. τουτέστι 

τῶν προλαβουσῶν ἡλικιῶν, ἅτινά. εἶσιν ὅλμινϑες καὶ λι- 
ϑιάσεις, ἐπειδὴ ἧ. αὐτὴ ὕλη ὑπόκειται καὶ ἐνταῦϑα, 

2) πλὴν παχυτέρα. πλὴν. οἵ πυρετοὶ 8) χρόνιον διὰ τὸ τὴν 
ὕλην ὑποκεῖσθαι παχεῖαν καὶ διότι, α δυνάμεις ἐῤδωμέ- 
γαι αἵ ὀφείλουσαν συμπαρομαρτῆσαι τῷ μήκει, τοῦ νοσή- ̓  
ματος. αἵματος δὲ ἐκ δινῶν δύσεις τοῖς τηλικούτοις γίνον- 

ται, ἐπειδὴ. τότε ὃ τοιοῦτος χυμὸς πλεονάζειν ἄρχεται. 
διὰ τί δὲ πλεονάζει τότε πλέον τῶν πρότέρων ἡλικιῶν; 

ἐπειδὴ γῦν οὐ τοσοῦτον δαπανᾶται ἂν ταῖς αὐξήσεσιν,, 
ὅσον ἐν ἐκείναις. ἤ γὰρ αὔξησις τοῦ σώματος ἧττον ἔν᾽ 
αὐταῖς γένεται ἥπερ ἐν ἐκείναις. Ἵ : 

4.421. ἹΜετὰ τὸ ιδ' ἔτος ἄρχονται, ἡβάσκειν οἱ παῖ- 
δες, καὶ. οἵ μὲν ϑερμοὶ πρωϊαίτερον ἡβάσκουσιν, οἱ δὲ 
ψυχροὶ ὀψιαίτερον. αἵματος δὲ δύσεις. ἐκ τῶν δινῶν γί- 

εγόνται τοῖς τοιούτοις, ἐπειδὴ πλεονάξειν ἄρχεται χατὰ 
τὴν ἡλικίαν ἐκείνην ὅ χυμὸς οὗτος, οὐχ ὅτι πλείων γεν- 
γᾶταν ἢ πρόο ϑεν, ἀλλ ὅτι νῦν ἧττον ἀναλίσκεται, διὰ τὸ Ὁ 
καὶ τὴν αὔξησιν ὡς πρὸς τὴν ἀναλογίαν τοῦ σώματος 

ἧττον κατὰ τὴν ἡλικίαν ταύτην γίνεσϑαι τῆς ἔμπροσϑϑν. 

κη΄, Τὰ δὲ πλεῖξα τοῖσι παιδίοισι πάϑεα κρίνεται; τὰ 
μὲν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῇσι, τὰ δὲ ὃν ἑπτὰ μησὶ, τὰ 
δὲ ἐν ἑπτὰ ἔτεσι, τὰ δὲ καὶ πρὸς τὴν ἥβην προσάγεσι. 

ὅσα δὲ ἂν διαμείνῃ τοϊσὶ, παιδίοισι, 4) καὶ μὴ ἀπο- 
λυϑῇ περὶ τὸ ἡβάσκειν, ἢ τῇσι ϑήλεσι περὲ τὰς τῶν . 

͵ καταμηνίων ῥήξιας, 5) χὐδηϊξδιν. εἴωϑε. - τις 
ς ΝᾺ Ὁ Ξ 

ῃ. ἔτε οα, ἢ, 9) πλ. παχ. οὔ! Ὗ, Ρ. Ο. 3) 60}. Ἐ506.. ὁ γὰρ 
Ταληνὸς τὸ μοκροχρόγιον καὶ ὀξὺ τῶν νοσημάτων» τῇ δυνάμει πρρῦς 
μετρεῖ. 4) πάϑη δἀᾶ, Ὦ. 5) συγγηράσκειν Ὦ: 

ΉΣΑΝ 

Ζ 



οι - ΠὩΣΝἬΐὟ 

ΟΘΕΟΦ. Τὸ παιδίου ὦ ὄνομα τ τὰς προειρημένάς τέσσα- 

τρᾶς ἡλικίας, περιόρίξει. τούτων οὖν τῶν παίδων τὰ πλεῖ- 
στα πάϑη τουτέστι τὰ χρόνια [ἢ κἀφίνεται, ὥς τρλις σπο- 

πράτης, τὰ μὲν ἐν μ ἡμέρῃσι, τὰ δὲ ἐν ἑπτὰ μησὶ, τὰ δὲ 

ἐν ἑπτὰ ὅτεσι, τὰ δὲ καὶ πρὸς τὴν ἥβην “προσάγουσιν. 
ΟἹστέον δὲ ὅτι αἵ κρίσεις" τῶν γοσήμότων ἀπὸ τῆς πρώ-᾿ 

Τῆς ἡμέρας μέχρε. τῆς εἰκάδος τεερρδιχῶς᾽ ἀριϑιεοῦνται, 
ποτὲ μὲν κατὰ διέχειαν͵ ποτὲ δὲ χατὰ συνέχειαν, ἀπὸ δὲ 

τῆς εἰκάδος. μέχρι. τῆς τεσσαρακοστῆς ἑβδομαδικῶς κατὰ΄ 
τὸν αὐτὸν τρόπον" ὅσα δὲ τὸν ἀρυϑμὸν τοῦτον ὑπερβῇ, 
χατὰ τὸν. τῆς ἑβδομάδος ᾿λόγον ἴόχει. τὴν κρίσιν οὐκέτι 
ἡμερῶν ἑπτὰ, ἀλλὰ. μηνῶν, εἶϑ᾽ ἑξῆς: ἐτῶν. ἐν τεσσαρά- 
κοντὰ μὲν οὖν. ἡμέραις κρίνονται, ἤτοι λύονται» ἐπειδὴ, ἦ 
τεσσαθακοστὴ κρίσιμός ἔστι τῶν χρονίων νόσων; ἔσχατος, 

δὲ. ὅρος. τῶν ἔκ μεταπτώσεως ὀξέων" εἰ δὲ ταύτην ὕπερ- 
: βῶσιν, ἐν ἑπτὰ μησὶν ἢ ἔέξεσιν ἢ καὶ πρὸς τὴν. ἥβην ἐτῖει- 
- γόμενα λύεται, ἐπειδὴ τότε. μεγάλῃ ἐστὲν ἤ: μεταβολὴ τῆς 

Ξϑερμότητος χαὶ τῆς ἡλικίας, ἥτις ϑερμότης χύσιν καὲ 
ἀφανισμὸν. τῶν γοσοποιῶν αἰτίων. ποιξίτοαι" ἐπὶ. δὲ τῶν 

ϑηλειῶν καὶ διὰ τὰς τῶν "αταμηνέων δήξεις. Ἰστέον δὲ 
ὅτι πᾶσα μϑταβολὴ ἡλικίας τρέφει τὸ σῶμα ἀνεπαισϑή- 
τως, ἢ δὲ τῆς ἥβης φανερῶς. ὅσα δὲ μὴ λυθῇ. περὶ τὸ 
ἡβάσπειν ἢ ταῖς ϑηλείαις περὶ ταῖς τῶν “αὐτὼ μηνείον: ῥή- 

: ξεσιν, ὥς. φησι: Ἱπποκράτης," χρονέξειν εἴωθε, “καὶ εἰκό-- 

“τῶ. ὃ γὰρ- ἢ φύσις οὗ». ἴσχυσε ποιῆσωι καὶ. ἀπαλλάξαι 
αὐτοὺς. τῶν παϑῶν, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ ̓  τἔχνη Ἴ5.» 

"πᾶν βοηϑήμασι χρήσηται. : 

ΔΜ. Τῶν μὲν οὖν ἡμερῶν, ἣ τεσσαρακοστὴ. πρώτη 
ΠΡ τῶν χρονιζόντων ἐστὲ κρίσιμος, ἐσχάτη͵ δὲ τῶν ξκ με- 

Ξ 1} 600. Εϑ6.: ἐπειδὴ γὰῤ πολλὰ πάϑη ἐεειρογψδησόν, -- λύ- 
σεὼς δὲ τούτων τῶν παϑῶν οὐχ ἐμνημόνευσεν, ἐγταῦϑα οὖν τοῦτο 

αὐτὸ ἐπραγματεύσατο. Οὐυδεβιϊο: 1. Θυοπιοάο ἴη “ΘΠ οπίοὶς ποῦς 

Ῥὲ5 ΗΙρροογαίοβ αἰχιί χρήνεταιῖ ΠΘθεραι ἀφοῦ λύεσθαι ἢ ἀπαλλάτ- 
τεσϑαι,, ΑΙ λέγομεν ὅτι κατεχρήσατο τῇ φωνῇ “χαὺ εἶπε πρίνεσθαι 
περὶ τὰ πράγματα ἐπειγόμενος, --- -Ξ σχόπει δὲ πῶς ψυχοφελεῖς εἶ- 

τισιν αἕ. φράσεις ζΖαὶ αὖ λέξεις τοῦ 

: ἀπολυϑῆ, ὥς οἱ ἐν δεσμοῖς “ρατούμεμοι. 

“Ιπποχράτους. εἶπε: “γὰρ καὶ μή 

ἘΞ 
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ταπτώσεως ὀξέων. ὅσα δὲ τὸν ἀριϑμὸν. τοῦτον ὑπερβαίνει, 
κατὰ τὸν. τῆς ἑβδόμης. λόγον ἴσχξι, τὴν κρίσιν... οὐκέτε 

ἡμερῶν. ἑπτὰ σον αθαθμοι εἰ καν ἀλλὰ Ομόξερολ 7 μηνῶν, 

εἶτα ἑξῆς ἐτῶν, - Ἶ 

θ΄. “Τοῖσι ᾿. γεαγιίσποισι αἵματος πτύσιεο; ᾿ φϑίσιες, πύυ- 

᾿φετοὶ, ὀξέες,. ἐπιληψίαι, καὶ τἄλλα γουσήματα, μάλιατα ᾿ 

δὲ τὰ “προειρημένα. το: ἘΞ 

τ ΘΕΘῷ.. "Τὴν τῶν μειρακίων. ἡλικίαν" "καταλιπὼν, ὡς 

δρναμένηρ: τοῖς "τοιούτοις. γοσήμασι “παραλ αμβάνεσϑαι ᾿ 

ταῖς πὲριεχούσαις αὐτὴν ἡλικίαι, ἡβικὴν λεὼ καὶ “ἀκ- 
᾿μαστικὴν, περὲ τῶν ἀχμοζόντων. διαλέγεται, καί φησι" 
τοῖσι δὲνεανίσχοισι αἵματος πεύσιες, φϑίσιες καὶ τὰ ξξῆς. 

᾿ χαὶ αἵματος μὲν πτύσιες ; διὰ τὴν ῥῆξιν τῶν ἀγγείων, "ἃ 
ῥήγνυται. τούτοις καὶ ἀπὸ προηγησαμένης᾽ χαὲ ὅτι οὕσης 
᾿χράσεως. ἐξι γὰρ ̓“ἔχουσι καὶ αὐτοὶ αἷμα πολὺ, ὃ διατεῖ- 
νὸν τῷ πιλήϑει δήγνυσιν, 1) ἔπειτα δὲ καὶ τῇ διαβοώσει. 
'φῆς ξανϑῆς χολῆς τῆς πλεονάζόσης. αὑτοῖς ἢ διὰ τὰ ἐπι- 
τηδεύματα αὐτῶν. φϑίσιξ δὲ διὰ τὴν τοῦ αἵματος πτύσιν. 
πυρετοὶ δὲ ὀξέες διὰ τὴν σῆψιν τῆς πλεοναζούσης αὐτοῖς 
χολῆς. " ἐπιληψίαι δὲ, οὐ διὰ τὴν πρᾶσιν τῆς ἡλικίας, 

ἀλλὰ τὴν, ἐν τῇ διαίτῃ πλημμέλειαν ἢ διὰ τὴν χολήν. γί-." 
γεται γὰρ. καὶ ἀπὸ ξανϑῆς χολῆς ἐπιληψία, καϑὼς καὶ 

ἐν τῇ διαγνωστικῇ εἴρηται, δαχνομένου τοῦ στομάχου καὶ 
φραδαινομένων τῶν 3) νεύρων καὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῶν. γί- 
ψδται δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ ἄλλα, νοσήματα τοὐτέστιν ὅσα 

τῆς ξανγνϑῆς χολῆς εἶσιν ἔκγονα, Οἷον πλευρίτιδες, φρενί- 

ὃ Ὁ. αὐτά, ἢ ἘΣ βίαια ἐγξηδέϊμξτα; τούτοις δὲ τοῖς ἀγγείοις χα 
πλ γίνεται ὑπὸ εἰς. Ὗ. Ὁ. 9). 00. ἘΞ, Ουοιποάο ερ1!6- 

Ῥϑῖδ τοῖς ἀσμάζουσι γίνεται, εἴ γε αἱ ἐπιληψίαε ἐπὶ ψυχρῷ, ὕλη γῖ- 
ψον»ται; 1, Ἐδιο. πιπόλαιος. Ξ6. 6556 ξοτίθϑ. σαί 66 ἡπιρΙθηὶ [61615 
οἰθ15 δὲ ἴπᾶδ ῬΒΙαριπδέο,. αποῦ- σογοῦγυμ. ροίθῃβ 1Ππᾶ Ἐρρυῖμαῖί. 

ὦ, τρῖῖο βαϑυτέρᾳ, “αὶ φυσισωτέρα. Ἐϊριορβῖα 8 Ῥβ]οριπαίθ χατὰ τὸ 
"πολὺ, τα οὐ65 νοτο ἃ ΕΗ 6 οτίσίποπι ἀποεῖέ, Β1Π15 ἐδηοη τῶν ἄνμα- 
ζόμτων. ἔστέν. -- Ἡϊρροεχαίος παρεσιώπῃαξ, τὴν ἡλικίαν μειρωχιώδη, 

Ὁ 66:6 6ϑέ ᾿πίονς ἡβιξὴν εἰ ἀχμαστεχὴν δὲ Ὀάτυτι δοίαι ἀπε τλόγρο 5. φοπι- 
Ἰπππ65. δαθοέ. Ἐπάς ἔδπιθα ἀἴχις τοῖσι Ἀεινίσδοιαι ', 6, υϑϑ. ΨΕΙΡΟ 

“αἰαρ οτίβ σἰσπεεδέας, 3) ἀγγείων ν. Ὁ. Ὁ 



͵ 

ὅ8᾽. “ 

γίδες "αὶ ἡάλισία. τὰ προειρημένα. ποῖά; ὅδα αὐτὸς ἀπη- 
φιϑμήσατο, Ἴνι τυχὸν ̓ θὐματος ἼΓ ̓φϑίσιν; πυρϑυὸς 

᾿, Καὶ ἐπιληψίας." Ὁ ὌΝ. βοες ᾽» ὍλδΙ : 

441. Πυρετούς φησι. τοὺς. τρισαίους.. χαὶ ̓χαύσουο' 

οὗτοι γὰρ. χολωδέοτατοι, τῶν σευβϑετῶν. αἸταντων" εἰσί: “καὶ. 

πλείζοι τοῖς" ̓ γεδ ο οΥς᾽ γίγοντον»" διότι" καὶ᾽ ἢ ̓ξανϑὴ χολὴ 

πλεονόζει λατὰ; Ταύτην ζὴν ἡλικίαν», ὁ ἧς τοιαῦταυν. νόσοὲ 
ΤοῖΞ: ̓ἀεμάζουδε᾽ ρς ΣᾺΣ Ἀνθ. ΩΣ “καὶ “πεύσεις. τς 

τῶν: κα συμβεβηκότων, -ὐτῇ. ἢ) διὰ ψύξιν Ἧς ᾿'χαμευνίαν ἢ᾿ )' πλη: 

σ ονὴν᾽ Ἴ τ Οὐ η Ὁ ἢ δὲ ἀλλο. 1 ̓συμβεβὴκόξ. " ῥ 

1. “Τοῖσι δὲ. ὑπὲρ. τὴν. ἡλικίην. ταύτην ἄσϑματα, σλευρί- 
τιδες,. πε εριπτγευμονίαι. ..«ληϑάργοι, φρενίτιδες, » φαῦσοι; 
-διάῤδοιαι, χρόνιαι, πρλέραι;. «δυδεντεεήθοι ἀειρτορέαι αἷς 
“ μοῤδοΐδες. :-Ξ- 

ο ΦΘΕΟΦ. Πρρὶ τῆς ἀχμαστικῆς. ἡλικίας. ὀρθδξάρκορο. 
ὅ. “Ἱπποκράτης. γῦν. ἐπὶ τὴν. πορακμαστικὴν. ἡλικέαν ἥκει 
ποὶ λέγει. ἐν. «οὐτῇ. αὐσοϑοι »οσήματα,. πλειρίτιϑας, ἵπερε- 

πρευμονίας καὶ τὰ ξξῆς, καὶ. εἰκότῳς.-. ξοιχε γὰρ. αὕτη ἤ 
ἡλιχέα. τῷ ̓ φϑινοπώρῳ: ὥσπερ, γὰρ ἐν ἐκείνῳ. πλεογάζει δ᾽ 

᾿ μελαγχολικὸς. χυμὸς μᾷλλον,. ἧττον. δὲ δ᾽ φλεγματικὸρ,. φυ-. 

“λάττεται δέ τιν καὶ ἔκ τοῦ ϑέ ἐρους, πλεονάσαντος τοῦ ξαν- 

ϑοχολιχοῦ ᾿χυμοῦ,- “οὕτω: ᾿κᾶλν ἐνταῦϑα: ᾿πλεόναζεί" μὲν 
- δ μιελαγχολικὸς. μᾶλλον, ἧττον δὲ ὃ φλεγιατικὸς, φύλαξε : 
τεταὶ δὲ τι καὶ Τὸϊ ὃν Τ0Ὶ8 ἀκμάσασι 7λεογάσαν 'χοχῶϑεξ.᾿ 

γενήσονται οὖ» νοσήματα ἐν ταύτῃ τῇ. ἡλικίᾳ, ὥς φησιν 
Ἵπποχράτηξδ, διὰ μὲν τὴν ξανθὴν» χολὴν κδῦσοϊ,  χολέραϊ, 
πλευρίτιδε δ: ᾿φρενίτιδες, 1) διὰ δὲ ἐὸν' “μελαγχολικὸν 7}- 
“μὸν καὶ᾿ τεταρταῖοι, διὰ δὲ τὸ φλέγμα" 7:8 ερεπνξυμδνίαι, 
διάῤῥοιαι; ἄσϑματα καὶ τὰ λὸιπά: καὶ 'ταῦτο μὲν-- τὰ 
πάϑη ὅπως γίνονται, “ἐν Ὁ... ἔμπροσϑεὲν δἰρητᾶι: λείποτῶι 

οὖν 2) περὶ αἱμοῤῥοΐδων εἰσεεῖν" γίνεται. 'δὲ αὐτοῖς αἱμοῤ- 
δοὺς, τῆς ΠΕΣ ἐπὶ τὰ χάτω ἀπε ομένηον καὶ" τὰ; περ ὌΠ’ 

(1) διὰ --- Ξ τεταρταῖοι οἵα. ψ. 4..ὄ 3) 00}. ἘΒ6. Προιιοτεϊιοῖδου 
Πυηΐ ὡς ἔπαιϊψος; τααίεττδτη Θμ τοτοοβᾶδι δαυξιηΐ: 
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ραν ἀναστομούσης, ἢ καὶ ἐπὶ ὠφολείῳ. γίνεται τῶν. πα- 
θαχμαζόντων.: Ἰστέον" δὲ ὅτι ἧ ἀχμαςικὴ ἡλικία τῷ. τρια- 

“κοστῷ πέμπτῳ ἔξει περιγράφεται, ἡ δὲ παραχμαστιχὴ 
τῷ .) τεσσαρακοστῷ ἐννάτῳ. 

.2 “1: Κατὰ ταύτην τὴν παραπμαστικὴν ἡλικίαν. οἵ- 

᾿ χεῖον προσϑεῖναι. τὰ μελαγχολικὰ πάϑη; ὧν καὶ ἡ μδλαγο΄ 
χολία, χαὶ οἵ τεταρταῖοι. καὶ ἐν τοῖς παρακμάζουσι γί-. 
γονται μᾶλλον ἄσϑματα καὶ πλευρίτιδες χαὶ περιπιξυμο- 
γίαι, φρενίτιδες δὲ καὶ καῦσοε καὶ χολέραι καὶ δυσεντερίαι 
τοῖς, γεανίσκοις μᾶλλον διὰ “τὸ πλεονάζειν αὐτοῖς τῆν. ξαν-- 

- 3ὴν χολήν. αἵ διάῤῥοιαι δὲ, τούτοις χρόνιαι. γίνονται διὰ 
τὸ τῆς ἀναδόσεως Ξηλρτες: λήϑαργοι δὲ γίνονται πλεο- 
᾿γασμῷ φλέγματος" λειεντερίαν ἢ ἢ διὰ φλέγμα ἢ διὰ δυσ- 
κρασίαν, ἀσϑεγησάσης τῆς χαϑεντικῆς δυνάμεως τῆς γα- 
στρός. αἵ δ᾽ ᾿αἱμοῤῥοΐδες γίνονται ὑπὸ μελαίνης χολῆς, 
ἐπειδὰν εἷς τὰς κατὰ τὴν ἕδραν φλέβας ἀϑροώτερον ἀὕτη 
“κατασκήψῃ: : ἜΣ Ξ 

λα΄. Τοῖσι δὲ 3) πρεσβύτῃσι, δύσπνοιαι, κατάῤδοοι βὴ- 
χώδεες, στραγγδρίαιϊ, δυσουρίαι, ἄρϑρων πόνοι, νεφροῖς 
21: ἴλιγγοι, ἀποπλ ηξίαι, παχεξίαι, 3)" ξυσμοὶ τοῦ 

“σώματος. ὅλε, ἀγρυπνίαι, κοιλίης, ὀφϑαλμῶν καὶ διψῶν 

᾿ὑγρότητες, ἀμβλυωπίαι, γλαυκώσιες, καὶ βαρυηκποΐαι. --- 

ΘΕΘΦ. Περὶ τῆς. ἐσχάτης ἡλικίας. ὃ λόγος, ἥτις 
ἐστὶν ἢ τῶν πρεσβυτέβων καὶ γίνεσθαι λέγει, »οσήματα, ἐν 
ταύτῃ δυσπνοίας, κατάῤῥους. βηχώδεις, “στραγγουρίας. καὶ 
χὰ ἑξῆς" δυστενοίας μὲν διὰ τὸ καταῤῥέειν εἰς. τὸν ὁ ώ- 

ραπο τὸν πλεονάζοντα. ὃν αὐτοῖς φλεγματεικὸν χυμὸν καὶ 
δὲ ἀσθένειαν τῶν μορίων" καταῤῥοι δὲ βηχώδεις τουτέςι. 

χρόνιοι" διὰ γὰῤ τοῦ βηχώδεες ἠνίξατο. τὸ χρόνιον" διὰ 
τὰς αὐτὰς αἰτίας. ἀλλὰ μὴν καὶ στραγγουρίαι καὶ δυσου- 
θέαι ὁὲ ἀσϑένειαν τῆς ὭΣ δυνάμεως τῆς κύστεως, 

καὶ διὰ φλέγμα ἕ ὀμφράττον τὸν πόρον. ἀλλὰ μὴν καὶ ἄρ- 
ρων πόνοι διὰ τὸ δυσκίγητα γίνεσϑαι τὰ ἄρϑρα, π' πολ- 

λάκις᾽ ψυχομένων τῶν Φεὐροθῶν μορίων" καὶ νεφρέτιδες, 

1) εὐἱρίπία ἡόνθι Ὁ. 2) πρεσβυτέροισι . Ὁ. ο. 1). 3) χνησμοὶ . ἃ. ὃ. 

͵ Ἵ 
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: ὅπερ δηλοῖ: ἢ “πόνον γεφρῶν. ἢ) δ λιϑίάσιν.: γίνεταϊ ̓δὲ τὸ μὲν : 

δὲ ἔμφραξιν τοῦ γεφροῦ ἀπὸ παχέος χυμοῦ; ἢ δὲ λιϑίᾳ- 
σις διὰ τὸ πάνυ εἶναι ὠμὸν τὸν χυμὸν καὶ παχύν" γίνον- 
ται δὲ καὶ ἔλεγγοι,, τουτέστι. “πλημμελεῖς κεγήσξις περὶ τὴν 
κεφαλὴν διὰ πνεῦμα ̓ ὅπερ ἢ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον. γεννᾶ-- : 
ται ἢ κατὰ φῆ», “γαστέρα κἀκχεῖϑεν ἄγεται. καὶ μὴν χαὶ. 
ἀποπληξίαι" δεὰ τὸ: πληροῦσθαι: φὸν᾿ ἐγκέφαλον. φλεγμᾶτι- 
κῶν "περιττωμάτων" καὶ καχεξίαν. διὰ τὸ τῷ λόχῳ: φροφῆς 

φερόμενον ὃν. τῷ παντὲ σώματι, ἀπεπτεῖσϑαι τῇ ἀσϑενείᾳ 
τῆς. δυνάμεωρ. χαχεξία, δέ ἐστιν ἡ ἀτροφία τοῦ σώματος" 
διὸ καὶ δυτιδοῦνται. “χαὶ κακχοχροοῦσι. πᾶλιν δὲ κνησμοὲ 
ὅλου τοῦ. σώματος γίγοντάν διὰ τὸ σήπεσϑαι, τὸ φλέγμα 
ἔν αὐτοῖς καὶ δλμυρώτερον φέρεσθαι. πρὸς τὴν ̓ἐπιφά- Ἵ 
'ψειᾶν τοῦ σώματος... διὰ τὴν αὐτὴν δὲ αἰτίαν καὶ Σ ἀλῦραι 
καὶ. λέπραν. καὶ ἀλζοέ. ἀγρυπνίαν δὲ αὐτόϊς, ᾿γίβονξαί διὰ 
τὸ ̓ φροντιστικὸν. 'χαὶ διὰ τὴν τοῦ σώματὸς͵ ξήρανσι». κοι- 
λίης καὶ ὀφθαλμῶν, καὶ 1). δυῶν. ὑχρότητες, τὸ μὲν τῷ 
λόγῳ τῆς. ἀπεψίας᾽. χαὶ τῷ μὴ ἀνάδοσιν. γίνεσϑαι. πολλὴν, 
φὸ δὲ διὰ τὰ; περιττὰ. “τοῦ ἐγκεφάλου: ̓ ἀμβλυωπίαι δὲ: καὶ 

. βαρυκοΐαι διὰ τὴν. τῆς αἰσϑητικῆς. δυνάμεως ἀμαύρωσι»" 
γλαυκώσεις. δὲ» ὅπερ ἐστὶν. εἶδος ὑποχυμαῖος,. διὰ τὴν 

ἀσϑένειαν. τῶν ὀφϑαλμῶν.. : Σ 

ὦ 2411. ̓ὐσπνοιαι. καὶ. κατάῤῥοι. διὰ τὸ ̓ δαδιως ψύ- 
χεσϑαν τὴν κεφαλὴν. καὶ διὰ. τὸ.. γεννᾶσϑαι,. αὐτοῖς. τὸ 
φλέγμα, στραγγονρίαι καὶ. δυσουρίαι, διὰ:. τὸ: -πᾶχῦ; τοῖ 
χυμοῦ ἐμφραττομένων. τῶν. γεφρῶν;» αὶ. τῇ “γλισχφότητι 

: ᾿ἀπογεουμένων. χαὶ "λιϑίασιν ξϊ ποιούντων... ᾿ἄφρϑρων πόνοι 
ἢ διὰ συῤδοὴν περιττῶν ἢ τῇ ψύξει. τῶν ψεύρων" ἴλιγγοι 
δὲ ἀγαϑυμιίασιν. ἀτονούσης. γαστρὸς. ἢ. διὰ κίνησιν ἄτμώ-- 
'δὸυς -ϑενδύματος ἐν τῇ κεφαλῇ - ξυσμοὶ ἤτοι. πνησμοὲ, δυ- 
-σχερῶς διάαπνεομένου τοῦ. ποιοῦντος χυμοῦ. ἀγρυπνίαι 
διὰ ξηρότητα". κοιλίας... ὀφϑαλμῶν καὶ δινῶν ὑγρότητες 
διὰ τὰ τοῦ ἐγκεφάλου περιττώματα ἐν τούτοις συῤῥέοντα. 
«καὶ τῇ γαστρίῃ. ἀμβλυωπίαι διὰ τὴν τῆς αἰσϑητικῆς δυνά- 
Ἥξωρι ἐΠπύ ἐρηιε γλαυκώσεις διὰ “σὴν τῶν ὀργάνων 

ὉΨ Ζ 

1) δὐσίαπι ἢ : 



384. 
5. 2::-. ζει, τς ὙΠ κατ τ κε φρο ς; κα ΣῊ 

ἀμεέρον “ξηρότητα " εὐτρεύ τοῦ ᾿ διὰ ἮΞ ΕῚ αμαυφῶσιν., τῆς. 

ἐπ Ὁ ἣ 
, 

52 {ςτὸ 

Φο 

οϑάν Ὁ εἰρχὴν τοῦ [2 Ὁ τόν, υηρήμνιτόξι, : 
οῦόνῶ οι 9. ἘΠ 

α΄; Τὰς ἀυόσαρ" φαρμαλεύεϊν», γῆν» ὀρχᾷκ πετφάμηναι, χαὶ 

"ἄχρι Ἑπτὰ μηνῶν" 1)ῆσσον, "δὲ φαῦταξυ τὰ Ὃς ὀύσεο. καὶ 
τ ΘΟ ΣΡ ΜΠῚ ΘΗ ΡΕΣ ἐξ, ΚΣ ττν 

1), ΠΕ ΤΕῚς 1. οτι.. Ὦ. “2. 600. ἜΒ0. Σὺν ̓ϑεῷ, ἐπαρχόμενος τοῦ 
τετάρτου τμήματος͵ ὃ Ἱπποκράτης. πεῤὶ ̓χαϑάρσεως ἡμῖν διαλέ έγεται. --- 

Θυδῖην 8. τυ α΄ ῬδεΙοαα, “φαρμακείας ΠΝ τοῦ] Ἰδγδ διλνι δ, πον ΘΕ Ε 

Ἡϊρροοῥαίἐδὶ χαλλιογ᾽ ᾿ἡγήδατο τὰς μητέρας, ̓ διασωϑῆγαϊ" διὰ τὴν - πὰς 

λιγγένεσίαν" (4υϊα: τηδίδις βαρδυσέδθ. ρ] ατεβ Θά Ππο. ῥάγεγα “βοίοβί 1π- 

Ταηί65) -- ὙΒτονδει. ΠΟ ΆΜΝΆ νοι πεϊοηῖθ ἀηιβίογίαπι. ρδγαριε; ἐν τῇ 

συνουσίᾳ. ἀχοντέζεται. τὸ σπέρμα, τοῦ, ἄῤῥδενος͵ εἰς “τοὺφ. χόλπους τῆς. ἐμῆς. 

τρας. “οὶ διὰ τοῦτο σαὶ; μεχρὸν γέγονε τὸ αἰδοῖον, 

τὸν ἐρύχηϊ ον» “Ζαὶ εἶς ξχείνοῦς. πλησιάσῃ τοὺς τόποῦς, ̓ χουτέστι. ᾿εἰς τὸ 

φύτος τῆς μήτρας. διὰ τοῦτο χαὺ ἐντείγεταν. τὸ αδοῖον ἐν Τῇ" ̓συγουσίζ,. 

[777 ὡς ἀπὸ. -βαλλίστρας. τιμὸς χαὶ τόξου “πεμφϑῆ. χαὺ ἀχὸντισϑῆ τὸ 

σπέρμα. ΣΤ βόα ἘΘΠΔΙ ΠΗ, ὙΔΆΠΘΡΙ εἰ ̓Ἰοτιλ το τ ; δηΐθα, ὙΕΙῸ 
νᾶθα -δ δε, ὑπ δ᾽ ̓ἐοείαδ: Βαιγίδίυτ», γεηδ θ᾽ εἴ ατίεεῖδδ, Ξ-: “οὕτω. γοῦν. 

χαΐ οὗ “ἄριστοι: τῶν. «γεωργῶν: σερὸν τῆς καταβολῆς "τῆς": ἐν τῇ ψῇ τοῦ ἱ 

σπέρμοξος Ὁ πρόζερον ἐπιτηδεύουσι: δύδχός τιγας χαὶ, ὀχετοὺς ζαὺ αὖ-, 

λαχκας, ἵνα ἔχωσι πόϑεν, ἀρϑεύειν. αὐτὰ τὰ μέλλοντα ρυεσϑοι εἰς. 
θᾶ. οποτίοη,. 'αυσᾷ. '“νοοδηΐί,. οἰποῖπηΐ εδαοιπαῦθ. νᾶβ8. συναναστομώ- 
σεσι ΘΟΠΔογ πη ομπ γΔ515 “μλαίτ! 15," ᾿ Οὕδθ᾽ ὁ δαβέοηθα ΒΌ4111551- 

1185. 36 ἸποΟΙ 18. γυχηρᾶΐ βδηρυ θη 8 ̓οαπαδίατ, ξὠὴχανήσδτο ἢ Ὁ; “φύσις 

ὑμένας. τιγὰς “χαὶ ἐπέϑηξε. ταῖς. συναναστομώσεσιψ: ---: --- οὕτω. οὖν 
οὗ ὑδραγώγοΣ, ποιοῦσὶ»": τοὺδ! χὰρ: σωϊήμο καταισφαλίζουσι. σον ἔμμο- 

“τοῦσιν αὐτοὺς: “ἐλαιοχογίᾳ ἧ; -πηρομαρμάρῳ χαλ; τοῖς τοιούτοις, ἕνα μὴ 
“ἀπόληται τὸ ὕδωρ; -κΞ οὕς τίνας. ὑμένας. οὗ ἀνατομικοὺ κοτυληδόνας 
ὀγομάξο Οι»»), -- -τ ζχαΐ “μετὰ ταῦτα “τυχὸν μετὰ τὸ ἀποϑησαυρίσαι, “τὴν 

Τροςφρὴν τοῦ μέλλοντος δημίουργεῖσϑοὶ ἐμβρούου. ἄδχεται ἢ φύσις, ἼἼ: ̓  
δημιουργίας: τοῦ ἐμβρούου ὡς ἐν; τῷ. περὶ παιδίου νερύσεως εἴρηται: τὸς 

ὀργῷν τετράμηνα] τοῦτο τὸ χωρίον σολ ἰοἰποφανές ἔστι τὸ εἰπεῖν αὐτὸν 

τετράμηνα: ὥφέιλε γὰρ εἰπεῖν τετραμήνων τῶν βρείρῶν, δεῖ χαϑαῖ- 
θειν αὐτὼ, δῆλον διὰ μέσου τῶν μητέρων. Ἵ 

-- 

ἔγα εἷς᾿ αὐτὸν : 
ς 
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δδιν;». οργῷν δὲ τὸ κινεῖσθαι. ἐὰν οὖν ὀργᾷ ἧ ὕλη. . ἐπὲ 

τούτων δεῖ καϑαίρειν. μήπως ἀπὸ. ἀκύρων; Μορίων:. δπὲ 
κύρια συῤῥεύσῃ ἤ ὕλη. καὶ μέγα κακὸν ἀπεργάσηται... δλὶ- 
γον δὲ τουτέστι μὴ πρὸς ἀναλογίαν τῆς. ὕλης διὰ τὸ ἀσϑε- 
γὲς τὸ ἀπὸ τῆς κυήσεως. Ἵνα δέ τις μὴ ἁπλῶς. χαΐϊ. ὧρ 

ἔτυχε χρήσηται τῇ καϑάρσει ἐπὶ. τῶν τοιούτων, προσέ- 
59η58. τὸ φετράμηνα.. τὸ τηνικαῦτα. γὰρ ἀκριβῶς συνέχεταὶ 

τῇ. μήτρᾳ τὸ 1. ἔμβρυον, ὥστε κχαὶ. κινήσεων σφοδροτέρων 

ἀνέχεσθαι. τὴν κύουσαν, τοῦ ἐμβρύου. μηδὲν ἀδικουμένου, 

ἂν. μέντον. τοῖς πρώτοις καὶ τε εὐταίοις μησὶν οὗ. δεῖ. κα- 
ϑαίρειν, καϑὼς. “Ἱπητοϊρατης φησίν" τὰ δὲ νήπια καὶ τὰ 

σερεσβύτερα εὐλαβέεσϑαι χρὴ ἂν. εὲν. τοῖς. πρώτοις διὸ 

τὴν ἀσθένειαν τῶν ἄρτημάτων παὲ τῶν, συνδέσμων καὶ διὰ 
τὸ ἄστήρικτον τοῦ. ἐμβ βούου, -ὲν τοῖο; τελευταίοις. δὲ διὰ, 

: τὴν, ἀσϑένειαν τῶν δυνάμεων. καὶ τὸ βάρος τοῦ ἀὐυόφοβδ- 
ἱένον.. Ἰστέον δὲ ὅτε νήπια παλεῖ᾽ τὰ ἀπὸ τοῦ πρώτου 
μηνὸς ἕως τετάρτου; : “μέσα ̓ δὲ τὰ ἀπὸ τετάρτου ἕως ἕβ- 
δόμου, πρξοῤῥπέρις δὲ τὰ ἀπὸ ἑβδόμου ἕως ἐννάτου, 

“2: ᾿᾿Ἡνάλογὸν τοῖς “τῶν φυτῶν: παρποῖς ζαῖο μή- 
πραις ἔχεται τὰ ἔμβρυα" καὶ γὰρ. οὗ καρποὶ παξαρχὰς. 

ἀσϑενέσι. λαβαῖς. τρὶς: δένδροις. ἔχονται... ὡσαύτως. αὶ: δὲ: 

λειωϑέντες μόνοι ἀποήείπτουσι βίας χωρίς" κατὰ δὲ τὸν 

μέσον χαιρὸν -ἀσφαλῶς ὁ ἔχονται. οὕτῳ γοῦν καὶ. τὰ ἔμβρεσ 

κατανοήσας. ὃ “Ἱπποκράτης διοικεῖσθαι. χατὰ τὸν» ἱέσόΡ 

καιρὸν, ὃς ἔστιν δ5. τοῦ δ' εἰηνὸρ. ἕως τοῦ ὦ, ἡνίχα. ἀπρυ- 
᾿βῶς τῇ μήτρῳ συνέ ἔχεται τὸ πυούμενον, φησὶ φαρμακεύειν. 

Ὃ) Ἐ εἰ δ᾽ οὕτω πάσαις, ὅσαι καϑαίρεσϑαι δέονται, δλῖ 

: ἣν ὃ ὀργᾷ τὸ πάϑος ἤωρ, “ἐπείγηταε, ὥστε τοὺς καϑ' ἕν [ 
“μόριον ἐσσηριγμένους οὔ Χρὴ κινεῖν, ὥς σοῦ φησὶν αὐτός. 

β'. Ἔν τῇσι ̓ φαρμακίῃσι τοιαῦτα. ἄγειν ὃ τοῦ σώματοῦ, 
-δχοῖα καὶ αὐτόματα ἀόντα, χρήσιμα» τὰ Θὲ ἐνανείοις 

όντα παύειν. ἘΞ 

ΘΕΟΦ. “Τὸν καιρὸν παραδοὺς "τῆς 8) παϑάρσεους τ 

ἢ) ἌΣ Σ ενν; γν. . ες, 9) Ὑπ 74 οΐῖ, Ῥοτ. μηδὲ οὕτω πάσαε 
εἰς. 3) ΟΟΏ. ἘΒ6Ο ἡ χέψωσις ἢ καϑολιχή ἐστιν» ἢ Μεριξή, -- χαϑθο- 
λεχὴ πο ἡ διὰ φλεβοτομίας χαὲ ἢ διὰ ϑαϑάρσεωξς καὶ ἢ δὲ αἰοὐ ῥοΐ-- 

1. : : ὡθ 
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ὠσὶ τῶν ξγκυμονουσῶν γυναικῶν " γὺν καὶ: ποῖον χυμὸν 

ὀφείλεσι καϑαίρεσϑαι “παραδίδωσι: φησὶν οὖν ὅτι ἐν τῇσι 

φαρμακίῃσε τοιαῦτα ἄγειν καὶ τὰ ἑξῆς. ἢ φύσις ἡνίχα 

φατακρατήση; κένωσιν ἐργάξεται τοῦ λυποῦντος χυμοῦ, 
προπέψασα αὐτόν, εἰ δὲ παρὰ φύσιν ἐστὲ διάϑεσις, οὐ 

πάντως ὃ 1) λυπῶν χυμὸς Ἐκκενοῦται; ὅϑεν. ἐκεῖ μὲν εὖ- 
φοροῦσιν, ἐνταῦϑα δὲ δυσφοροῦσι. λοιπὸν οὖν ὅσα, κατα- 
κρατούσης τῆς φύσεως, ἐκκρίνεται, χρήσιμά τέ εἶσε καὶ 

αὐτόματα καλοῦνταε, χρήσιμα μὲν » ὅτι ἐχχενοῦται τὸ 
περιττὸν, αὐτόματα δὲ, ὅτε χωρὶς τοῦ πρᾶξαί τε τὸν ἰα- 
τρὸν. ἐχκχρίνονται. ὅσα δὲ, παρὰ φύσιν αὐτῆς διακειμένης, 
ἐπκρίνονται Ξ 2) αὐτόματα μέν εἰσιν; οὗ χρήσιμα δέ. δεῖ 
οὖν τὸν ἰατρὸν μιμεῖσθαι τὴν φύσιν καὶ καϑαίρεῖν ἐκεῖνα 

τὰ τὸ σῶμα λυποῦντα καὶ 3) ἐνοχλοῦντα. - 

2412. Συμβουλεύεε μιμεῖσϑαε τὴν φύσιν καὶ ἄγειν 
Ε:. - ΔἽ “ - 

ἐκεῖνα, ἃ καὶ ἡ φύσις αὐτομάτως ἔκ τοῦ σώματος κενοῖ. 
Ἶ τ ἸΟΥΣ 

γ΄. Ἔν μὲν οἵα δεῖ καϑαίρεσϑαι, καϑαίρηται, ξυμφέρει 
τε καὶ εὐφόρως φέρουσι" τὰ δὲ ἐναντία, δυσχερῶς. -- 

ς ὃ8 .“᾿ 
ΘΕΟΦ. Κατὰ τάξιν καὶ οὗτος ὃ ἀφοριοσμός. ἕν τῷ 

πρὸ τοῦδε γὰρ τὴν κένωσιν ἔλεγε γίνεσϑαι ἢ φυσικῶς ἢ 

δὼ» γινομιένη χέγωσις, ἥντινα ἀσχληπιασμὸν (ἄξια νοσαθυϊαπι ἴῃ 
ὙΠΕΟΡΉΙΠῚ ΠΌτο περὶ διαχωρημάτων Ῥ. 260.) καλοῦσιν" χαϑολιχὴ ΔΈ Ετωε 
Ξέγωσις. καὶ ἡ τοῦ 2» ΠΕ Εέοτ ὁδοῦ, σαὶ ἐμμήνων χάϑαρσις" μεριχαδ 

αὐ διὰ τοῦ “λυστῆρος; ἡ. διὰ ἀποζεμάτων, (Δὰ χυρτὰ Ὠοραί15. 5014 506“ 

οἰΔὉ ὁ ἀποφλεγματισμὸς. ἢ διὰ πτυέλων,, ἐμέτου., Οὐπηῖβ ἀερϊείῖο. 

ἀΐν ΕΓ ΒΑΡ Ὧϊ φυσικῶς ἢ τεχνικῶς ἢ βίᾳ συμπτώματος ἢ γοσήματος. 

ἢ ϑλίβων ν, ς. 9) μᾶλλον βλάπτει" διὰ τοῦτο χρὴ παύειν τὴν 
τοιαύτην παρὰ λόγον κένωσιν. Ὗ. Ὁ. Α. Ὁ. Οοτά. οπι. τεϊαυα ἀε5ϊ- 
ἀογδηίαγ, 8) τὰ μέντοι ἐναντίως ἰόντα παύειν, ὡς μὴ ὠφελοῦντα, 
ἀλλ᾽. ἔτι χαὺ βλάπτοντα. εἰ δέ τις εἴποι καὶ πόϑεν ἔχω γνῶγαν ποῖος 

χυμός ἔστιν ὁ πλεονάζων, λέγομεν ἂχ τῆς χροιᾶς τοῦ πάϑους, εἶ ξαγ- 
ϑὸς ὡς ἐπὶ ἱχτέρων χαὶ ἐξαγϑημάτων" τῆς αὐτῆς γὰρ χροιᾶς χαὶ ὁ 

Χυμός. ἔχ νοσημάτων πάλιν, εἰ τριταῖος ἢ ἐρυσίπελάς ἔστι. ταῦτά γὰρ 
ξανϑὴν χολὴν πλεονεχτοῦσαν σημριίνουσες ἂχ τῆς “ράσεως δὲ ϑερμῆ᾽ 
καὶ ξηρά ἔστιν, χολὴ, γὰρ δηλοῦται ἔν αὐτῇ πλεονάζει»" ὁμοίως δὲ χαὺ 

- πὶ τῶν λοιπῶν χυμῶν. ἐξ τούτων ἐστὶ γνῶναι τὸ πλεονάζον αἴτιο». 

καὶ εἰ αὐτομάτως ἢ ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ κατὰ λόγον γένηται ἡ. χζένωσις, 

“εὐφορία ἕπεται, εἰ δ᾽ ἄλλως, ϑυσφορία, λοιπὸν συμβουλεύει ὁ ἽἹπποὸ- 
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τεχνικῶς ἢ βίᾳ συμπτώματος. καὶ διὰ. μὲν τοῦ εἰπεῖν ἐν 
“τ φαρμακίῃσι τὴν τεχνικὴν ἐδήλωσε ένωσιν, διὰ “δὲ 
τοῦ" αὐτομάτως. τὴν. φυσιχὴν, διὰ δὲ τοῦ ἐγαντίωρ. τὴν 

᾿ λόγῳ. συμπτώματος. “ἐνταῦϑα δὲ τῶν τοιούτων κενώσξων 
παραδίδωσι τὴν σημείωσιν, τῶν. μὲν τὴν εὐφορίαν, ,- τῶν 

δὲ τὴν 1) δυσφορίαν. 

δ΄, Φαρμακεύειν. ϑέρος μὲν 2) [μᾶλλον τὰς ἄνω κοιλίας, 
χειμῶνος δὲ τὰς κάτω. - 

ΘΕΟφΦ, 3 Τὰς ἄνω ρνλ,ὦ: δηλονότι ϑέρους φαρ-᾽ 
μακπεύειν χρὴ » διότε ἂν τῷ ϑέρει γεινᾶται ἢ ἢ χολὴ καὶ ὡς 
λεπτὴ καὲ κδφη τ δὴ φέρεται καὶ ἐν τοῖς ἄνω μέρεσι. 

διὰ τοῦτο οὖν ἄνω, ἐπειδὴ καὶ ἄνω ἐςὶν ἡ χολή" χειμῶνος δὲ, 
τὰς κάτω διὰ τὸ τηνικαῦτα πλεονάζειν τὸ φλέγμα, ὅ ὃ7:ε 60 βαρὺ 
ὃν κάτω βρίϑει καὲ διὰ τᾶτο καὶ τὴν κάϑαρσιν κότω ποιητέον, 

ἀχτέον γάρ, ὅστιν ἕκαστα διὰ τῶν ξυμφερόντων χωρίων. 

᾿στέον δὲ, ὅτι ἄνω κοιλίαν λέγει Σὸν στόμαχον .- καὶ τὴν 
γαστέρα, κάτω δὲ τὰ ἔντερα. εἰ δέ τις εἴποι, ἄρα οὖν 
οὐδέποτε 4) χρώμεϑα ὑπηλάτοϊς ἐν ϑέρει, οὐδὲ ἂν χει- 
μῶν ἐμευι κοῖς, λέ ἔγομεν ναὶ, ἀλλὰ. τοῖς μὲν μᾶλλον, «τοῖς 

δὲ ἥττον, ἔν μὲν τῷ ϑέρει μᾶλλον τοῖς ἐμετιπκοῖς , ἧττον 
δὲ τοῖς ὅπηλάτοις, ὃν τῷ χειμῶνν δὲ τοὐναντίον. 

4.41. Κατὰ μὲν τὸν καιρὸν τοῦ ϑέρους καϑαίρειν 
τὰς ἄνω κοιλίας, δὲ ἐμέτων δηλονότι, τὰς κότω δὲ 
χειμῶνος. τος : 

δ΄, Ὑπὸ πύνα, καὶ πρὸ κυνὸς, ἐργώδεες αἵ φαρμακίαι. --- 

ΘΕΟΦ. 5).24λλο. πρὸ χυνὸς καὶ ἄλλο ὑπὸ κύνα' 
πρὸ κυνὸς μὲν. λέγεται αἱ πρὸ τῆς ἐπιτολῆς τοῦ κυνὸς 

χράτης τῷ ἰατρῷ παύειν τοὺς τὴν δι σουεν ἐργαζομένους χυμοὺς, 
χενοῦν δὲ τοὺς λυποῦντας. ν. ς. Α, ἃ. 

τ Τὴ Οτη. Ὗ. 8. ἢοςσ βοϊποϊδοθ. 9) Ο. (οδᾶᾷ, 3) Οπι. Υ, 4. ἢσς 

ΒΩΒοΙ οι. 4) ΟΟΏ. ἘΒ56, ἡ φύσις αὐτοδίδαχτος οὖσα, ἐγχατῳκισμέγη 
οὖσα χαὶ ἐντὸς τοῦ σώματος οὖσα, ἐπίσταται τὸν πλεονάζοντα χυμὸν 

ἡ μέντοι τέχνη ἐχτὸς οὖσα. δέεται σημείων πρὸς τὸ διαγνῶγαε τὸν 

Ε π 5. χυμόν. 5) ΟΟὉ. ἘΒ6. ἐπιτολὴ τοῦ χυνὸς ἀπὸ εϑ' 
ἑουλέου μηνὸς, καὶ ἐν μὲν τῷ περὶ ἀέρων, τόπων,, ὑδάτων περ πτδε 

96} 
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εἰϊοσὶν᾽ ἡμέραι, 1) ὑπὸ κύνα δὲ αἵ μενὰ "γὴν ἐπιτολὴν: τοῦ 
κυνὸς εἴκοσιν ἡμέραι. 2) γίνεται δὲ ἢ “ἐπετολὴ σοῦ χυνὸς 
ἀπὸ ἐϑ΄ τοῦ ἰουλέον μηνός. ἐν τούτοις οὖν τοῖς χρόνοις. 
ὁ Ἱπποκράτης. λέγεν ἐργώδεις" εἰναν τὰς: φαρμακείας Τουτλῖ,, 
ἔστι ϑυσχερεῖς. καὶ ἢ αἰτία" διὰ τὸ" Ὁ 22. ἀσϑενῇ εἶ. 
γαν τὴν δύναμιν διὰ τὸ καῦμα, καὶ δέος, μὴ σεροπατα:" 

λυϑῆῇ- Τῇ καϑάρσει". ἄλλως σε ὅτε τὸ ̓  περιέχον ϑερμὸν 
ἀνόπτεεται, διὸ καὲ πυρέστουσι π' πολλοὶ τότε. καὶ μὴν καὶ 

"τὸ διδόμενον. φάρμακον θερμὸν καὶ ἢ Ὅλη ὀρίμεία, χαὶ 
δέος, μή πῶς οὐκ ἀσφαλὴς γένητζαν" ἡ καϑᾶρσις; ἐπυ- 

θουμένου. τοῦ ϑερμοῦ χὰϊ δυσαρασίαξ. πολλῆς. παταλαμβα- ᾿ 
γούσης τὸ. σῶμα, ἄλλως Ὡς ὅτι μάχεναι τὸ: φάρμακον καὶ 
ἢ τοῦ ἀέρὸς κατάστασὶς, ἧ μὲν περὲ τὴν. ἐπιφάνειαν ὅδ 
κουσὰ τὴν ὕλην, τὸ δὲ φάρμακον ἀντιστῶν ἔσω, καὶ δέος ᾿ 
μήπως; ΠΟΣΟ ΈΥΩΥ ἀμφοτέρων; διασπασϑῇ ἢ φύσις. 

4.11... Τὸ γὰρ σῶμα πειτυρωμένον ὃν οὐκ οἴσει τὴν. 
τῶν καϑαρσιπίῶν δριμύτητα". ἀσθενής τ οὖσα τῇ διαφο- 

Ὀήἥσει ἢ φύσις πλέον ἀσϑενήσει, : 

ἜΣ Τὲς ἐσχνὸ ὃς χαὲ εὐεμέας ἄνω φαρμακεύειν " ὑποξελλο-: 

μένες χϑιμῶνα, -- ; Σ Ἵ ἐᾷ 

ΘΕ00. Ὁ Νῦν « ἀπὸ τῆς ἕξεως τ τοῦ σώματος καὶ τῆς 

σινῶν πρὸς τὸ παραιτεῖσθαι ἐπ᾿ αὐτῶν τὰς χαϑόρσεις ἐολο τ 
“Ξρύψεων καὶ ἐπισημασιῶν τῶν ἄστρων. Νανεβ, ΔΥΘΟΥΘΒ5ς οαϊποῖα 
τ᾽ δηεῖς ὀο θαΞΕΘΉ ας 115: ̓ ἀδμιρεβίθι θα, - οὐ δεῖ οὖν ζπθ σύρουν ἐπὶ 

τῇ ἐπιτολῇ, χαὶ σρύψει τοῦ χυγνὸς διὰ τὸ ταραχῶδες. Μαρτυρεῖ χοαὺ αὖ- 

“τὰς ὃ ποιητὴς, λέγων ὃ ὅτι. ὥδτε πολὺν πυρετὸν" φέρει» δειλοῖοι βοότοιρι. 

ἀλλὰ χαΐ᾿ οὖχ ̓ ὥσπερ ἡ ἐν “ελφοῖς ᾿μᾶντεζώ, χαὶ λόγος. χαὶ ἡμεῖς. “λές. 

γομεν ὅτι εἴχοσι τὰς πρὸ χυγὸς χαὶ εἴχοσι μετὰ χύνα οἵ γγῳ πγεύμογα 

τέγγε, φίλης δ ἀπέχου ᾿Αὐυϑερίης, -- -- ἡμεῖς γὰρ ὡς Ἰατροὺ δέχα. 

πρὸ τοῦ χυγνὸς χαὶ δέχα, “Μετὰ κύνα φυλάττομεν καὶ οὐ᾽ ᾿ ΤΕΥ Δρτν τῇ 

πὸ 

“ἢ ἤγουν ἀπὸ ὁ τριαχάδος τοῦ ̓ Ιουνίου. ααᾷ, γ. Ῥ. 2) ἤγουν ἕως ᾿ 
ὀγϑόης τοῦ. ἀὐγούστου μηνός αὐά, Α, ἢ. 3) ΟΟ), ἘΞ50, τινὲς λέγθ-. 

σεν. ὅτι Φολωβὸς. καὶ ἀτελής. ἔστιν ὁ ̓ παρῶν ἀφορισμός, χοείαν͵ γρ 
ἔγει τινὸς γτυχὸν τοὺς δὲ φϑιγώδεας ὑποστελλομένους χαϑαΐρειν, -- τ’ 
Ζπ. ΡΒ Π151. ὧδ Ῥαοίοῦθ ᾿δόγίναϊα .ΟΡΟοΥ(ο υπό 95 Ῥύανοϑ ἀερΙ Εἰ 0ΠῈ. 

ἴῃ γβηΐγοπι, δε, διὰ ξυμιρερόντων. χωρΐῳν ἴ, ἐ, ἀπὸ “υρίων μορίων πὲ. 
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᾿ φυσικῆς; κατασχευῆς τὴν. ἔνδειξιν. δ Μαποπράτης. λαμβάνρε 

χαὶὲ προτρέπεται τοὺς ἰατροὺς, τοὺς ἰσχνοὺς. τῷ σώματι, 
εἴ τύχοι, καὶ εὐεμεῖς ὄντας ἄνῳ «Φαρμακεύειν. διὸ᾽ οὗ ζοι-- 

-οῦτοι ϑερμοῖ εἰσι “αὶ ξηροὶ" ὡς" ἐπίπαν... διὰ οὖν τὸν 
“πλεονάζοντα αὐτοῖς χολώδη᾽ χυμὸν. ̓ ἄνω “τὴν᾽ φαρμακείὰν 

᾿χϑλεύει. γίνεσθαι, πλὴν δ μὴ χειμὼν πὴ στὸ Ὑ λχϑῦτα 

γὰρ κάτω. βυέϑόυσιν αἱ ὕλαῦς :8 : ἴον τ 

4.41}. Βαρύτεροι γὰρ οὗ εἶν, τῷ  χριμῶνι χυμοὺ, 

“φλέγμα, χαὶ μέλαινα." πε ὅπ ς 
᾿ 

Ὥ η. “ρὶρι δὲ δυσεμέας. χαὶ “μέσως εὐσάρχους, χάτω, 

εὐοστελλομένους ϑέρεος" τοὺς δὲ. φϑιιόφεσςι. ὑποστελ- 
᾿ς λομένομας τος 

ΘῈ ΟΦ. Ἐὶ᾿ γάρ. “ἔστι, τος εὔσαρπος. χαὶ δυβῥμῆς, 
οὐ μέντοι ἀκριβῶς εὔσαρκος, 'τούτῳ φλεγματικὸς, χυμὸς 
ἢ μελαγχολικὸς περιττεύει καὶ διὰ τοῦτο κάτω. χενθσϑαε 

: χρή. προσχειταε, εἰ μὴ “ἀκριβῶς εὔσαρκχος εἴη ξὰν. γὰρ 
οὕτως διάκειται, ὅ τοιοῦτος οὐ δεῖται καθάρσεως ϑιῖ, εὸ 

πάντη ἐν συμμετρίᾳ εἶναι. τὸ δὲ. φϑινώδεας͵ ὑὕποστελλο- 
μένους πρὸς τὸν ἀνωτέρω. ἄφορισμὸν ἀποτείνξι.. ἐκεῖ 7ὰρ 
ὅλεγε τοὺς ἐσχνοὺς καὶ εὐεμέας ἄνω φαρμακεύειν... δνταῦ- 

9α. δὲ τὸν προσδιορισμὸν. ̓ τέϑειπε. τοὺς φϑινώδεας. ὑὕπο- 

στελλομένους. παὺ ἡ αἰτία " διὰ τὴν τῶν. ᾿ἀναπνευσεικῶν. 

ὀργάνων ἀσϑένειαν. 1) εἰ δέ τὶς ἐν τῷ παρόντε ἀφορισμῷ 
ἀπορεῖ λέγων, ὅτε διὰ τί οὐκ ἔφη ᾿Ἱπποχρότης, τοὺς δὲ 
δυδεμέαφ᾽ καὲ “παχεῖς, ἀλλὰ μέσωρ᾽ εὐσάρκους, ἰέγομδν 
ὃτι 1 } Ἴπθὲ ϑλεῖτεν αὐτό, Τούτους: "γὸρ 'χάτω 

ἀχυρότερα. Ἔδτο ἀπὸ ἀκύρων ἴπ κύρια δὲ ἀογϊναίϊο,, 501 πὶ «ιδπᾶο ἶ 
ἄϊυ τὰ ἄχυρα νοσήσωσι παὶ ταλαιπωρήσωσι.. χαὶ οὕτως ἐξηγήσαντο οὗ 

᾿παλαιότεροὶ τῶν ἐξηγητῶν... ὃ. μέντοι νεώτερος ἐξηγητὴς, (415) ὃν 
“ἡμεῖς. ἐξ Ξηγούμεϑα, λ ἔχει. ὅτι οὐ δοκεῖ μοε λέγειν ὁ ταῦτα τὸν Ἱπποχρά- 

“την. - -- -- χαὶ τοῦτό ἔστιν ὅ φήσιν, ντοῦϑα ὃ “πποχράτης᾽ ὅτι οὐ δεῖ, 

: καϑαίρειν τοὺς φϑινώδεις, τυχὸν οὐ τοὺς ἔχοντας τὴν Ὁ ΤΣ τοῦτο- 

γὰρ σεαντὰ ἀνθρώπῳ ἐγγωσταὶ;, "ἀλλὰ τοὺς ἐπιτηδείως ἔχοντας πρὸς 

τὴν φϑίσι... 

1) εἰ ἀβᾷῦς δὰ ἤἄποπὶ οὔ, ἀ. ἃ. 
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δεῖ καϑαίρειν διὰ τὸ πλεονάζειν ἂν αὐτοῖς τὸν φλεγματι- 

- φὸν 1) χυμόν. 

441. Φϑινώδεις, λέγει. τοὺς τ νοσοῦντας", ὗπο- 
στελλομένους δὲ πρὸς τὰς ἄνω. φαρμακείας, εὐλαβουμέ- 

γὸς αὐτῶν τὴν ἐν τοῖς ἀναπγευςικοῖς. ὀργάνοις ἀσϑένειαν, 

9΄. Τοὺς δὲ μελαγχολικὸς ἁδροτέρως τὰς κάτω, λει ̓ 
“ λογισμῷ τἀναντία προστιϑείς. --- 

ΘΕΟΦ, Τὸ ἁδροτέρως τὸ σφοδροτέρως δηλοῖ. σφο- 
δροτέρως οὖν τοὺς μελαγχολεκοὺς χελεύει κάτω ἀαϑαίθει 

διὰ τὸ τὸν περιττεύοντα αὐτοῖς χυμὸν, γεώδη καὶ παχὺν. 
ὄντα, κάτω ῥέπειν. ἐκ δὲ τῶν μερικῶν ἐπὲ τὰ χαϑόλου 

ἀνάγων ξαυτόν φησι" τῷ αὐτῷ λόγῳ τὰ ἐναντία προστι-᾿ 
ϑεὶς τουτέστιν, εἴ ἄνωϑέν. ἔστιν ἢ ὕλη » ἄνω δεῖ κανοῦν, 
εἰ δὲ κάτωθεν, κύτω. καὶ πάλιν εἰ κούφη ἐστὶν ἡ ὕλη, 
ἄνω 2) κενωτέον, εἰ δὲ βαρεῖα, κάτω. 

; 2.4 ““δροτέρως ἦτοι ἰσχυρῶς διὰ τὸ βάρος. τοῦ. 
ἐξ ἀγχολικοῦ, χυμοῦ. 

΄. Θαρμακεύειν ἐν τοῖσι λίην ὀξέσιν, ἣν ὀργᾷ, αὐϑημε- 

ΠΣ χρονίζειν γὰρ ἂν τοῖσι τοιϑτέοισι κακόν, --- 

ΘΈΕΟΦ. «4 ἰαν ὀξέα. λέγει τὰ κατόξεα νοσήματα, ὧν. 
ἔσχατος καιρός ἔστιν ἥ ἑβδόμη ἡμέ ἔρα. ἐὰν οὖν ἐπὲ τῶν 
τοιούτων, φησὶ, ὀργᾷ ἢ ὕλῃ ἤτοι δρμᾷ καὶ κινῆται ὧδε 
κἀχεῖσε τεεριπλαζομένη, αὐθημερὸν τὴν κάϑαρσιν ποῖίη- 
τέον, τουτέστιν εὐθὺς ἐν ἀρχῆ, μὴ ἀναμείνας. δευτέραν. ἢ 
τρίτην ἡμέραν. καὶ ἢ αἰτία" διὰ τὸ μὴ φϑάσαε καταλυ-᾿ 
ϑῆναιν, τὴν δύναμιν τῇ τοῦ πυρετοῦ μεγάλῃ ϑερμασίῳ καὶ 
διὰ τὸ μὴ εἰς κύριον κατασκῆψαι μόριον τοὺς ἀλωμένους 
χατὰ τὸ σῶμα χυμούς. 

24... Τὰ κατόξεα αἰνίστεται, ὧν ὅρος κρίσεως ἧ δ, 

ἐν. τούτοις διὰ φαρμάκου κενοῦν φησιν αὐτίκα, πρὶν ἢ 

κακωϑθῆναι τὴν. δύναμιν ἢ αὐξηϑῆναι τὸν πυρετὸν ἢ εἰς 
τι ἘΠ: καταῦσχῆνψαι τοὺς ἁλωμένους χυμούς. 

1) τὸ περίττωμα Ὗ, Ὁ, ς. 32) ἀκτέον Ψ. ὃ, 
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κα, Ὁχόσοισε στρόφοι, καὶ περὶ τὸν ὀμφαλὸν “πόνον, καὶ 
: ὀσφύος ἄλγημα, μὴ λυόμενον μήτε ὑπὸ φαρμακύης,. 
μήτε ἄλλως, ἐς ὕδρωπὰ ξηρὸν ἑδρύεται: - 

ΘΕΟΦ. Καὶ οὗτος ὅ ἀφορισμὸς διαγμωστικός ἔστι: 
παρόντων. χαὶ προγνωστικὸς μελλόντων συμπτωμάτων. 
φησὶ γὰρ ἐὰν περὲ τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὰ ἔντερα 1) στρό-- 
φος καὶ πόνος περὸ τὴν ὀσφὺν ἐστε, μὴ λύξται δὲ, μήτε, 
ὑπὸ ᾿φαρμοαχείας. ἤτοι καϑάρσεως ἢ ἄλλως τουτέστιν ἀπὸ: 
ἄλλων βοηϑημάτων, γίνωσκε ὅτι δυσχρασία. τίς ἔστε ἔχτε-. 
ἢ τῶν μορίων, ἥτις ὡς τὸ πολὺ χρονίξι ουσα τὸν. ὕδρωπα 
ἐργάζεται. ξηρὸν, ὃν ἔνιοι τυμπανίαν ὀνομάζουσι διὰ τὸ 
ἀποτελεῖν «ψόφον τυπτόμενον οἷόν περ Τὰ τύμπανα. τὴν. 
δυσκρασίαν δὲ ταύτην, ὕφ᾽ ἧς ὃ τοιοῦτος ὕδρωψ. γίνεται; 
ἃποτελεῖ τυύξις μεγάλη, τίκτουσα. παχύτατα πιεύμοτα:ς 

2) κατὰ ποῖον δὲ τρόπον ὕδερος ὀνομάζεται ὃ τυμπανίας;.. 
καϑὸ καὶ ὑπ αὐτοῦ ὡς ἐπὲ τῶν λοιπῶν. ὑδέρων τέταταε. 

ὅ περιτόναιος. Ἰστέον δὲ ὅτι ὕδρωψ διχῶς γίνεται ἢ. 
πρωτοπαϑοῦντος ἥπατος ἢ ἄλλῳ τινὶ συμπάσχοντος. ἐν-- 
ταῦϑα οὖν κατὰ συμπάϑειαν τῶν. ἐντέρων ἀποτελεῖται. 
δ Τδρῦι. 

- 421. Σερόφος γίνεται ἀπὸ πνεύματος. διέξοδον μὴ; 
ἔχοντος. ὕδρωπα δὲ ξηρόν φησιν. τὸν τυμπαγίαν.. ὃ 0 
ἀσκίτης ὕδερος ἐξ ὑγρότητος γίνεται: 

εβ΄. Οἷσε κοιλίαε λειεντερεώδεες, χειμῶνος. φαρμακεύειν. : 
ἄνω, κακόν, -- 

ΘΕΟΦ. ““ειεντερία ἐστὶ ταχεῖα. τ λάξοϑος, τῶν. 'προῦ-- 
φερομένων σιτίων, ἀμεταβλήτων ἐχερινομένων. γίνεταέ δὲ 
καὲ δὲ ἀῤῥωστίαν τῆς καϑεκτικῆς δυνάμεως καὶ δὲ ἕλχω- 
σὺν ἔπιπολῆ τῆς γαστρὸς καὶ διὰ φλέγμα ψυχρὸν. ὃν τοῖς: 
ἐντέροις ὃ ἐμτεετελασμένον.. περὲ τῆς- δευτέρας. οὗ» λειεντε-- 
οίαρ ὃ Ἴυος τῷ Ὁ. Ἰαποκράτει.. γέκεται, δὲ. αὕτη. ὑπὸ. χεμοῦ: 

9 ΟΠ. Ἐ56. στοόφοῖ οἔ περὶ τὰς ̓ ξγυμολογίας δεινοὲ ἀτοδιρῶν 
τὸ πάϑος ὠνόμασαν -ὃς τοῦ. οἱονεὶ -στροφεῖσθαν. τὰ ἔντερα. Θᾶιβαδ:. 
1. ὕλη). χολώδης. 2... παχέα. «οἱ. δυσδεεξόδευτα: πρεύματει,: Ῥ: κατὰ -ἶτ 

περιπόνομος. οι, ς ὁ. 6.-..- μ Σ ἿΞ ἀπε στο 



'δρίμέος καὶ λεπτοῦ, ἥτις ποὲ φαρμακείας τῆς ἄνω δεῖται 
διὰ τὸν χυμὸν τὸν πλεονάζοντα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν χειμῶνι. τότε 
γὰρ ὃ φλεγματικὸς χυμὸς πλεονάζει. τὸ μὲν οὖν τῆς λει- 

᾿ ἐντερίας ὄνομια, εἶ; καὶ ἐχ τῶν ἕντέρων : λαμβάνεται, οὐ 
εἰόνον τῶν ἐντέρων ἐστὲ πάϑος, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς 
γαστρός. 

“Ζ Α1Η. «Ζειεντερία ἐστὶν, ὅταν οἷα βρωϑῇ τὰ διτία, 
αὐτίκα ἐχπριϑῆ; ὡς διὰ λείας δδοῦ τρέχοντα. γίνεται δὲ 
ἐπὲ τῆς κοαϑεκτικῆς δυνάμεως ἀσθενείᾳ. ἽΣ 

4γ΄. Πρὸς τοὺς ἐλλεβόρους τοῖσι. μὴ δηϊδίως ἄνω καϑαι- “ 
ρομένοισε, πρὸ τῆς πόσιος, προὐγθραΐνξδιν τὰ σώματα, 
πλέον: τροφῇ καὶ ἀναπαύσει. --- : : 

ΘΈΘΦ. Ἐμταῦϑα περὲ καϑάρσεως διαλέγεται. 1) φέ- . 
ῥεῖαν δὲ τὸ τοῦ 2) δλλεβόρου Ὄνομα ποτὲ μὲν κοινῶς ἐπὶ 
παντὸς καϑορσίου, ποτὲ δὲ ἰδίως. καὶ κοινῶς μὲν ὡς 70 

ἐλλέβορος δπικίνδυνος τοῖσε τὰς σάρκας ὑγιέας ἐχουσιν, 

ἐδίως δὲ ὡς ἐνταῦϑα᾽ περὶ γὰρ τοῦ κυρίως ἐλλεβόρου: 
τουτέστι τοῦ φυτρῦ ὅ λόγος ἐστὶ νῦν τῷ ππόχρατει.. 
οὗτος δὲ ὃ ἐλλέβορος, τουτέστε τὸ φυτὸν, διττὸς, ὃ μὲν 

λευκὸς, ὃ δὲ μέλας. χαὶὲ ἀμφότεροι παχέων καὶ γλίσχρων 
καὶ. φλεγμοτικῶν περιττωμάτων εἰσὶ ᾿χκαϑαρτικοί.. καὶ δ 
βιδν λευκὸς ἄνω δ ας ὃ δὲ μέλας. κάτω. ἐνταῦϑα οὖν 
περὶ τοῦ λευκοῦ τ φησὶ, καὶ ΦΊΛΟΣ ἐκ τοῦ. εἰπεῖν, 

1) φαίνεται ν.Ρ.Ο. 2) ΟῸΡ. Ἐ56. δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι τὸ τοῦ ἐλε- 

βόρου ὑνομὰ πόϊὲ μὲν ΣΟΙΞΘΞ τίϑησιν ἐπὶ παντὸς χαϑαρσίου, ποτὲ 

Φὲ Ἰδινῶς. Τθ.δθ σρϑοῖθβ: ὁ λευσὸς δὲ ἐμέτου: ὁ μέλας χάτωϑεγ. -- 
-- ὅτον» μέμνηται λευχοῦ. ξλεβόρου, ἁπλῶς οὕτως ἐλεβόρου. μέμνηται, 

ὅταν δὲ τὸν μέλωνα,, μετὰ “ποοσδιορισμοῦ ἐἐλέβηρον μέλανα ὀνομάζει" 
τοῦτο, δὲ δεῖ εἰδένων ὅτε ὁ ἐλεβορισμὸς παρείχετο ἂν τοῖς Ἵππουρατεί- 

θὲς. χοόγοις,᾽ ἐπειδὴ, ὠγροιδότερα ἦσαν τότε τὰ σώματα “αὺ 7εωργιχὰ 
ψον δυοπαϑῆ, χαὺ "ἔφερον τὴν τοῦ -ἐλεβορισμοῦ ἀλύπως δόσιν ὃν μὸ- 
ξο8 τοῖς: τελευταΐξοες. ζϑόνοις ὃς ἔχρήμεϑα τῷ ἔλεβοριομῷ. διὰ τὸ μῆ. 
φέρειν τὰ σώμωτᾳ, --- --- Τιααπα δος ΠΗ. Ἡθορβϑδεὶα 50πί; «ιᾶπάο 
φεῖβ ̓ Βοϊοδοσυίβ Ὁργορίπατε υϑῆε, 1, ὅ τῷ. Τοληρδ προεϑιομὸς Ἵ. 6. 
προέϑεζε, τὸν ἄνθρωπον" "ἐμχεῖν. οἰ δὲβ δυρθιιοῖθ 1, 68." ΔΘ βο515 οἰ οἵθο- 

δ᾽5. τ Νϑχ ἀγελᾳῖύς:" τις ταδάϊοασ Ῥτορίπαρξε σἷμθ δαᾶς΄ οἀπί6]4 
Βεϊοροεῦιθ, αὐ οὐδίξραθαίέ δυιποχθο. ἐγαθθοβ δης ̓ βιόμηδοιιο ποάύδ 

, 
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τοῖς μὴ ῥηϊδίως ἄνω χαϑαιθομένοισι.. τοῖς᾽ οὖν μὴ δηϊς- 

δίως ἄνω. καϑαϊρομένοις. τουτέστι τοῖς. μὴ εὐχόλως᾽ ἐμᾶσι, 
πρὸ τῆς πόσιος. προῦγραΐνειν δεῖ πολλῇ τροφῇ καὶ ἄνα- 
παύσει! τὰ σώματα. “πρὸς τὸ εὐρύτους γενέσϑοι" τοὺς χυ- 
μοὺς τῇ ὕγράνσει τῶν ἐπιτηδείων πρὸς ὕγθανσιν τροφῶν, 
χὰκ τούτου ῥῴστην γενέσθαι τὴν κάϑαρσιν τοῖς μὴ εὐχό- 

᾿λὼς χαϑαιρομένοις. τὸ γὰρ πολλῇ τροφῇ οὗ ποσότητιε 
ληπτέον,. ἀλλὰ ποιότητι, ἄλλως τε ὅτι ὃ ἐλλέβορος δῤα- 
στήριός ἐστε χαὶ δήξεις ἐργάζεται καὶ σπασμθὺς ἐπιφέρει 
καὶ ἕτερα χαλεπά. δὲ δὲ “προῦγρανϑῶσι τὰ γεῦρα καὶ οἵ 
σύνδεσμοι. καὶ τὰ ἄλλα μόρια τ ὑγρᾷ τροφῇ καὶ τῇ ἄνα-. 
παύσει: οὐ δαδίως. εἰς σπασμὸν Ἔρχεται καὶ εἰς τὰ ἀλλα 

“χαλεπα. δεῖ δὲ χιψώσκειν ὅτε πρὸ τῆς πόσεως τοῦ ἐλλε- 

βόρϑ χρὴ προῦγραίνεσϑαι. καὶ ἀναπαύεσθαι τὸν μέλ λοντὰ 

τὸν ἐλλέβορον εἰληφέναι ἕκανὰς ἡμέρας. 

4.481. Ἤτοι. πρὸ τῆς πόσεως ἐϑίξειν τοῦτον ἐμεῖν 

καὶ προῦὔγραίνει» διὰ πλείονος, τροφῆς. καὶ ἀναπαύσεως. 
ἥ. γὰρ πλείων τροφὴ καὶ ἀνάπαυσις. ὑγραίνει. 

ἜΡ 
εδ΄. Ἐπὴν πίῃ τις ὃλλέ ἔέβορον, πρὸς μὲν τὰς κινήσιας. τῶν 

σωμάτων ὑπ α ἄγειν, πρὸς δὲ τοὺς ὕπνους χαὲ τὰς 

ἀκινήσιας ἧσσον. δηλοῖ δὲ καὶ ἢ ναυτιλίη, ὅτι κίνησις 
“Ζὰ σώμοτα ταράσσει. - : 15: 

᾿'ΘΕΟΦ.. 1). Ὅ πρὸ τοῦδε ἀφορισμὸς τὴν προπαρα- 
σκευὴν 2) παρεῖχε τῶν μελλόντων. λαβεῖν ξλλέβορον. οὗ-- 
τος δὲ μετὰ. τὸ ληφθῆναι τὸν ξλλέβορον διδάσχει, τἰ δεῖ 

οχῖρδ Ῥοίΐογαί, ξροίμυ πδθ δὲ συποόρδθ ϑοαυπίαν, Δδαϊοι5, σιπατα 

ἜΥΓΟΥ Ια ἀρηδβοθηθ, ὁ5. ἰαία δρογυϊ χα χαϑελὼν χερχίδα ἰνγιίαντ 

νἷπι. ΔΡΟΟΥ ΙοδΠ.,. δὲ νου Βαμπογοῖη ϑρῆδογαθ βἰ!οπι; απ86. ἴπ 

501ππὶ σοοἱ απ γα σογθιμααθ τἸπασημππὶ δα! αϊ, 2. ἡ Ἱπποκράτους" προ- 
παρασχευῆ 1. 6. Βα 415 ς10 15. ᾿ 

1) 600. ἘΒ6. Δϑααπίατ ουσϑιοζημοὶ 1 ἕνα μὴ ὁ στόμαχος τῷ 
μέλλοντος εἰληφέναι τὸν ἐλέβορον ἀνθρώπου δύυσχρατός ἔστιν “ατὰ 
ϑερμότητα χαὺ ξηρότητα. πιῶ ἀγβογαβῖα 1415. ἐσααῖ Ὑδιπδά τη ὭΘαΒΘ. 

πε ἀεορ]είῖο. 2. ἕνα μὴ εὐεμής ἔστι, πᾶτν ἰὰπι ἀορ] οί ο “υρτίαπδα ηἷ- 

ΗΠ ργοῆεῖί. 8, οὐ πλεονάζειν δεῖ τὴν χολῆν: Νάτα ὉΠῚ5 οαἰ οἴδοῖξ 
τοιηθέάϊαπι σοποοαμίίαιθ, 3) διδάσχει . Ῥ- : 
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“τοιξῖν ἡμᾶς καί φησιν, ὅτι ἡνίκα λάβῃ τις τὸν ἐλλέβορον, 
πρὸς μὲν τὰς. πενήσεις μᾶλλον ἄγςε τὸν “αϑαιφόμενον. ἡ ἥ. 
γὰρ κίνησις φέρει τὴν δύναμιν τῆς φαρμακείας ἐφ᾽ ἧπαρ 
καὶ φλέβας καὶ 1) ἀναφέρεται. πρὸς ἐγκέφαλον καὶ ϑώ.- 
θαχα καὶ τὰ ἄλλα μόρια. καὶ οὕτως ξλχει τὸν χυμὸν, ἃ ἂλ- 

λως τε χαϑ' “Ἱπποκράτην ὅτι κίνησις τὰ σώματα ταράσσει 

ὡς δηλοῖ ἡ ναυτελίη μέχρι τοῦ καὶ πρὸς ἔμετον δρμᾷν, 
χαὶ δραστικώτερον τὸ ἐμετικὸν φάρμακον ἀπεργάζεται τῇ. 
συμμαχίᾳ, ἄλλως 18 ὅτι ἥ κίνησις χύσιν τῶν χυμῶν ποι- 
εἴται καὶ εὔρυτοι τὸ τηνίκαῦτα γίνονται. πάλιν δέ φήσι, 
πρὸς δὲ τοὺς ὕπνους καὶ τὰς ἀκινησίας ἧσσον ἂγε τὸν 

καϑαιρόμενον, δὀπεειδὴ ἐν τοῖς ὕπνοις καὲ τῇ. ἀκινησίᾳ, 

μᾶλλον ἐνεργοῦσιν αἱ φυσικαὶ δυνάμεις καὶ πέττουσι τὸ. 
καϑαρσιον. : 

. ϑηετ κα ἢ ι : 
ε΄. Ἐπὴν βέλη μᾶλλον ἄγειν τὸν ἐλλέβορον, πίνει. τὸ 
σῶμα" ἐπὴν δὲ παῦσαι, ὕπνον ποίει, καὶ μὴ κίνει. --- 

ΘΕΟΦ. Ἐνταῦϑα λέγει ὅτι ἐὰν ϑέλης, ἵνα ἡ κένω- 
» ἷ Ν Ἀ 3 , ᾿ 3 ὕ σις δεόντως γένηται, μετὰ τὸ εἰληφέναι τὸν ἐλλέβορον, 

᾿ ἈΝ - Α-ς 2 γρ ὔ ᾿] Ων Ἷ αΣ κίνει τὸ σῶμα. καὶ ἢ. αἰτία εἴρηται. εἰ δὲ ϑέλεις “ξπισχε- 
»- ἐς 

ϑῆναι τὴν κένωσιν, ὕπνον ποίει καὶ μὴ πίνει. ὅ γὰρ ὕπ- 
γος ἂνάπαυλ αν “ποιεῖται τῶν ψυχικῶν χαὶ ζωτικῶν δυνά- 

μεων καὲ τούτων δωννυμένων, δύναται πεφϑῆναν τὸ ἔγκα- 
ταλειφϑὲν καϑάρσιον καὶ οἱ ἐγκαταλειφϑέντες χυμοί. καὶ. 
» « , .ς ᾽ 

ἔστιν δ᾽ λόγος ἁρμόδιος ἔπὲ παντὸς καϑαρσίου. 

ς΄. ᾿Ελλέβορος ἐπικίνδυνος τοῖσι τὰς σάρκας ὑγιέας 
ἔχουσι σπασμοὺς γὰῤ ποιέει. --- 

ΘΕΟΦ. - Οὐ ταυτολογεῖ ὃ “Ἱπποκράτης, ὥς τινές φα- 
σιν" ἀνωτέρω γὰρ, ἔνϑα ἔλεγεν, ὡς οἵ εὖ τὰ σώματα ἔχον- 
τὲς φαρμακεύεσθαι ἐργώδεες, περὶ παντὸς χαϑαρσίου 
διελέγετο, ἐνταῦϑα δὲ περὶ τοῦ κυρίως ἐλλεβόρου καὶ 
φησιν, ὅτι ἐλλέβορος ἐπικίνδυνος τοῖς τὰς σάρκας ὑγιεῖς 
ἔχουσι." καὶ ἢ αἰτία" ὅτι σποῦμὸν ἐμποιεῖ διὰ τὸ σφο- 
δρὸν τῆς ἐνεργείας. περιττὸν γὰρ μὴ εὑρίσχων ἐν ἴω σώ- 

-.»-.-Ὅ-Ὁὦὦ τ 5ν...ν... 

1) ἀναστρέφεται Ψ. Ὁ. 



- 395. 

μάτι, τὴν συνεχτικὴν ὑγρότητα ἐκδαπανᾷ ̓  χἀντεῦϑεν συμ- 

βαίνει γίνεσϑαν. τὸν σπασμόν. 

244. Ἐξαίρετον. γάρ τι πρόσεστι, τῷ ὀπεβόρῳ τ τὰ 
᾿ σοῦ σπασμοῦ διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς ἐνεργείας, 

εἴ. ̓ ἀπυρέτῳ. ἐόντι, ἀποσιτίη, , καὶ καρδιωγμὸς, χαὲ σχο- 

τόδινος, καὶ στόμα ἐκπικρούμενον, ὦ ἄνω φαρμακίης δέ- 
εὖὐϑαι σημαίνει- --- 

ΘΕΟΦ. “Ἱνωϊέρω. διδάσκων τὰς καϑάρσεις ποιεῖν, 
ὅπου ἂν ῥέπῃ ἧ φύσις διὰ τῶν. συμφερόντων χωρίων, 
ἧς τινος ἀποροῦντος καὶ “πτόϑεν ἔχω γνῶναι ποῦ δέπει, 
γῦν παραδίδωσι τ. καὶ πρῶτον μὲν τῆς ἄνω κινή- 

σεως λέγων, ἐάν τις ἐστὶν. ἀπύρεχτος χαὲ ἀνόρεκτος, ἔχῇ 
δὲ 1) καρδιωγμὸν τουτέστιν ὀδύνην στομόχου" οἵ γὸρ σα- 

λαιοὲ τὸν στόμαχον καρδίαν ὠνόμαζον" καὶ ἐὰν στόμα ἐἂκ-- 
στιπρούμενον χαὶ σκοτόδινον, γίνωσαε. ὅτε χολὴ σελεονάζει, 

ἐν τῷ στομάχῳ καὶ διὰ τοῦτο ἄνω φᾶρμ σκχεύειν χρή- Ἰςξέον 
γὰρ ὅτι ἢ χολὴ καταβάλλεσα τὴν ὀρεχτικὴν. δύναμιν ποιεῖ 

ἀποσιτίαν, δάκνουσα δὲ καὶ τὸν στόμαχον, τὸν χαρδιωγ- 

μὸν, ἀναφερομένη δὲ διὰ τοῦ ὑμένος. τοῦ ὑπαλείφοντος 

᾿ τὸν. στόμαχον καὶ τὸν φάρυγγα ποιεῖ τὸ στόμα ἐκπικρδ- 
σϑαν, πρὸς δὲ τὸν ἐγκέφαλον ἥκουσα. καὶ μολύνουσα τὸ 
᾿ 2) ζωτικὸν πνεῦμα ποιεῖ τὴν σκοτοδινίαν,". 

2441}. ᾿Ζποσιτία ἥ ἀν Εἰς καρδιωγμὸς ἥ δῆξις 
χοῦ στόματος τῆς γαστρός" σχοτόδινος, ὅταν περιδινεῖ-- 

οσϑαι στη τὰ βλεπόμενα. πάντα γὰρ. ταῦτα διὰ δα νώθη 
χυμὸν 70: 0 καὶ λεπτὸν καὶ κοῦφον. 

τη. Τὰ ὑπὲρ᾽ “τῶν φρενῶν ὀδυνήματα, ἄνω ὑδύι σῆ- 
μαΐνει" ὁκόσα δὲ κάτω, κἄτω. -- 

1) 00, ΕΞ56, ἀσιτία ξοτὶν Ἷ μήπως προσενεγχαμένη τροφὴ, δύ- 
Ψψαταιν δὲ ἴσως ἐουρενεγσοθοι; ἀποσιτέα ἥ παντελὴς ἀνορεξία, -- γᾷ 

,εταν αὐτοῖς. χαὶ σχοτόδινος, ἥγτιγα ὁ ΖΤοαληνὸς͵ δειρόσποτον “ὠγνόμασεν»" 

πρῶτον γὰρ 'γίϑεται ἤ ̓ϑδηῆσις χαὶ οὕτως τὸ σχότος" ἀλλ Σ᾿οὗ παλαιοὶ 

ἐπ ἐχρήσαντο τότῳ τῷ ὀνόματι διὰ τὸ καχύφωγον, ἀλλὰ σκοτόδινον 
ὀνομάζουσιν, 2) ψυχικὸν Ὗ΄. Ὁ. σ᾽ 
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ΘΕ 0Φ, Φρένας. οιξυθᾶ τὸ διόφραγμα νομί 
ὅσα μὲν οὖν ὑπεράνω τῶν φρενῶν ὀδυνῶγται καϑάρσεως 
δεόμενα :- ἄνωθεν δεῖ͵ καϑαίρδιν,. ὅσα δὲ κάτωθεν, κάτω.. 

κοτὰ γὰρ τὰς ῥοπὰς. φῶν λυπούντων χυμῶν «χρὴ χαὶ τὰς 

κενώσεις ποιεῖσθαι, καὶ τὰς μὲν ἄνω διὰ τῶν ἐμξτιχῶν ὦ 
ΤΣ ΚΟ Ὸν δεῖ ποιξῖσϑαι; τὰς κάτω δὲ" δὲ ὑπηλάτων. ; 

4211. Τὰς ἀγὼ κοιλίας φησὶ τὰς οὔσας ὑπεράνω 
τῶν νεφρῶν. 

}:-. Ὁκόσοι ἐ ἐν τῇσι φαρμακοποσίησι, μὴ διινῶσι καϑαι- 
᾿ ρόμενοι, οὗ 1) σαύονται πρὶν ἢ διψήσωσι. -- 

ΘΕΟΦ. “Κατὰ διαφόρους τρόπους γίνεται ἡ δίψα 
ἐπὶ τῶν καϑαιρομένων" ἢ γὰρ διὰ χρύσιν ϑερμὴν τῆς γα- 

στρὸς ῥᾳδίως κινοῦνται εἰς δίιναν, ποτὲ μὲν πρὸ τῆς χε- 
7 ἘΤΩΣ ΒΑ] ΠΣ Ὰ 

γνώσεως, ποτὲ δὲ ὀλίγον μετὰ τὴν κένωσιν, ἢ διὰ τὸ εἴ- 
- , ᾿ 2 ἴε δος τοῦ φαρμάκου δριμυτέρου καὶ ϑερμοτέρου ὄντος, ὡς 

3 Ν 2 »-»ὝἪ" - ΣΡ 3 15 

εὐφόρβιον, ἢ διὰ τὴν ἰδέαν τῶν κχενουμένων χυμῶν, εἶ 
Σ ΚΣ ΕΣ, ΠΑΝ ΒΞ Ἂς ες} ἘΞ 4 ΙΣ . 7Ζ 5 Ἷ 
ξανΘ ΟΠ Οθον ΣΙ ΣΟ Ρ ΞοντδΘ σαθέκαφα, γαστέρα: ϑέρμον. 

ὄντες, δίψαν στοιοῦσι.: γίνεται. δὲ δίινα καὶ λόγῳ κενώσθως 

τῶν περιστωμάτων, περὶ ἧς ὃ λόγος τῷ Ἱπποκράτει, ἣν 
καὶ ὅρον τῆς πενώσεως τίϑησι. φησὶ γὰρ ὅτι εἰ μὴ διψή- ᾿ 

5 ἘΣ, 3. Ὅφ ΑΚ Ψ' ’ αν δ, ἡ 3 σωσιν, οὐ “παύονται; εἰ. δὲ διψήσωσι, σπταύονται. καὶ ἡ αἷ- 
τία᾽ ὅτι ἡ δίινα γινομένη ἔν ταῖς φαρμακοποσίαις ἀγγέλ- 
λὲι ἔνδειαν τῶν ὑγρῶν καὶ ἐπικράτειαν τῆς ξηρότητος, 
"τὸ ἄδιψον. δὲ δηλοῖ μὴ ἐκχενοῦσϑαι τελέως τοὺς χυμούς. 

4.414... Οὐ παύονται τῶν λυπούντων χυμῶν ᾿δηλογότι 
πρὶν ἢ διινήσωσιν. 

φ:--:-Ξ9 ᾿ .5. -“ ΒΡ. , ’ 3 , 
κ- ἀπυρότοισώις ξβαίι, ἣν φόνητοι. στρόφος. καὶ γδνότων 

2) βάρος, καὶ ὀσφύος ἄλγημα, κάτω. φαρμακέης δέεσθαι , 

᾿᾽σημαΐγει. --- ὁ 

- ΘΕΟῷ. “Συνεχὴς οὗτος δ ἀφορισμὸς᾽ ἐκείνῳ, νϑα γέ- 

ἡρόπτοα,, ἀπὺφέτοισὶν ξοῦσιν ἀποσιτί). καὶ ̓  καρδιωγμὸς 

καὶ τὰ ὁξῆς. φησὶν. οὖν δτι, τοῖς ἀπυρέτοις οὖσιν ξὰν "ἢ: 
οΨηται σερόφοᾳ,. κοιὶ βάρος Κηράεῳν καὶ ὀδύνη. περὶ τὴν 

σε τος 

τε 1) παύσονται Ὑ. ἃ. 9) βάρος οἵα, Ψ. ἃ. ῳ 
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γνώσεων: διαλέγεται: τὸ: “Ἰηπποϊφάτης.:: 
κένωσις διττή. ἢ. γὰρ ὑπὸ τῆς: φύσεως. γίνεται ἢ. βίᾳ συμ- 
πτώματος: ἐνζαῦϑα: οὖν: πιδοὶ τῆς βίᾳ. συμπτώματος. 7:νο- 
μένης κενώσεως. διαλέγεται ποῖ; φησ: ιὅσέ. ὑποχωρήματα 
έλανα, δκοῖον. αἷμα Τουτέστιν. ὁποῖον τὸ ἐξ ιἀναστο- ᾿ 
βώσεως ἀγγείου. -πιρὸς.. ἔγτερα,. φερόμενον. - ; μελανϑὲν 
πηκτὸν. αἷμα, ἀπὸ ταὐτομάτου ἰόντα καὲ σὺν οὐγυρετῷ 
καὶ ἄνευ πυρετοῦ, κάκιον. καὶ ἧ͵ αἰτία, ὅτι ἄμφω τὰ 
ὁπλάγχνα πάσχει; δ᾽ τε ̓ σπλὴν καὶ τὸ παρ, καὶ ὃ- μὲν 
σπλὴν αὐτὸς καϑ' αὑτὸν, τὸ ἧπαρ δὲ διὰ τὸν" ̓σπλῆνα:. 

ἐὴ δυνάμενος. γὰρ ὃ σπλὴν τὸ τρυγῶδες τοῦ αἵματος; 
διδῷ ᾿ξοεὶν᾽ δ᾽ μελαγχολικὸς, χυμὸς," ̓ ελξαν᾽ πρὸς ἑαυτὸν, ἂν 
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ὀσφὸν, παάτωϑὲν τὴν. χάϑαρσίν δεῖ. ποιεῖν, διὰ τὸ. τὴν ὅλην᾽ 

ἐπ τ) ε6 561 κάτω;. φλογματικὴν οὖσαν.. ἘΣ : 

᾿ς 4.41. Ὡς γὰρ τὰς ὁρμὰς « τῶν. ν λυπούντων καὶ τὰς 

κενώσεις. χο ἢ 1 ποιεῖσθαι. .“. 

. Ὑοχωρήμοτα᾽ ἱμόλανα; δκοῖον' αἷμα, «μέλαν, ἀπὸ, ταῦ- 

Ὄγλμθον ἰόντα, 'χαὲ "ξὺν: πυρετῷ, : χαὶ ̓ἄνευ πυρετοῦ». ἐρς- 

᾿χιστα. καὶ ὑχκόσῳ ἂν χρ ὥματα. πονηρότερα 7 ̓πῶλλοξ. 

τοῦτα) Ξ 

᾿μᾶϊα͵ λέω : ̓ οὐ ὌΠ τ ὸ ΤῈ 
᾿᾿κακεον" “ξὺν φαρμάκῳ δὲ, τ ̓ "καὶ. ̓ ὁχόσῳ. ἂν. "79: 

ΘΕ οΦ." “) ἢ, καρθρ. περὶ αὐτομότων: καὶ  τεχνικῶν χε- 
“415 ἢ αὐτόματος. 

7 

τε 

Ὁς 00 Ὁ. 50: Ττες ̓αυβοπδίίοπθϑ.. 1. χατὰ πο δες τρύπους. ἘΠ 

γψονταν μέλανα διαχωρήματα; τριχῶς. 8.) ΒΠῚ15. στὰ δχοογηεαῦ, δ.) 

ΤΩΘΙ ΘΠ ΟΠοἸἸοῦσ. ΠΌΠΙΟΥ. ἢ, σερηπῶς ἢ ἀσαπής. 0.) 58πρυ}5 ΘΥθηο885. 
ὦ. τίς ἢ γένεσις αὐτῶν 3. :ς ὩΙΡτα᾽ Ῥτδείοσ παίθγαμι ἐβέ δὲ ὄχοον- 
πἰέατ, γνοῖ ᾿διδροῦται, αἷμα, ΝΕ} ὁ Ξρ᾽δηῖβ. Ῥίθιβοτὰ τ ΕἸ ΔΩ ἘΠ ΟἾ ΕΠ 5 

δαςοῦβ, ἀρ ϑέθαξ, 5: τίνες οἱ ἔ διαφοραὶ αὐτῶν: 8:) ἀπδ συστασεῶς." 8 ἀπὸ 

δυδάμεως. τὸ ἀπὸ χὸ ματὸς 8.) ν᾿. α. εὖ ϑροομβῶδες; 6βὲ. ϑηϑηῖβ, χαὶ 
ὠνῶδες (τὰς ἔνας. δαιτύτα Θδησαϊηὶ ἐεησαϊε;. αὐ ἀθμαοίθαί,. Ἀ1᾽ ρδΤ. 6βι, 
«Μεῖας, οὗ χοίσται. (161 δΥΘΏδτα ᾿Δἀμηϊδορηΐ,, υἱ ξομογοβοδί. ᾿οδοπιθηίῖ 
ἀπιβίαν: ΒΔ π50 15. 166}. εϑί, σαΐα δβὲ Θιλονίσα οχέγα. ΒΡ μϑθγατη βαδια, 
"εἰ Ῥτορίεῦ Πθταβ. δρομβϑται. Ρ.) ὁπὸ" ὑδυγάμεως. Ἐσπα6. τοοΐε- 
ἸΠΘΠ οΥΠΠὶ ΙΡΤΟΓ Ομ. Ῥτίθπν 1π᾿ ἀξ γα ὁ ἐξὼν ξυμοῖ τὴν» γῆν, εὥηΐς- 

:στασαιϊι ὅτι μέχαι»ά σειν ἢ 'χολή. ᾿62)..6: Ὁ οτδ. εἰ στλίβει; χαϑάπερ 

-ἐουδαϊκὴ ἄσφαλτός, ἔι ἔστε ἐε} αγχολιξὸς. σξσῃπῶς." πνος, ΞΟ ΌΣ 
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τῷ ἥπατι μένει; καὶ μένων ἀσϑένειαν παρέχει τῷ ἥπατι. 
τούτου οὖν. ἀσθενοῦντος χαὲ μὴ δυναμένου κατέχειν τὰ 

περιττὰ, τῇ οἰκείᾳ αὐτῶν τυραννίδι διεξέρχονται τὰ χα- 
λούμενα μέλανα. ταῦτα μὲν τὰ διαχωρήματα τὰ οἷον. μέ- 
λανα ὡς αἷμα μέλαν, αὐτομάτως διαχωρούμενα, κακά εἷ- 
σῖν, «σὺν φαρμάκῳ. δὲ. . ἄμεινον" ἀπαλλάττονται γὰρ τοῦ. 
νοσήματος τῷ ἐρεϑισμῷ, τοῦ “φαρμάκου καὶ οὐ τῇ ἧττα 
τῆς φύσεως. ὁμοίως: δὲ καὶ ἐὰν αὐτομάτως πλείονα χρώ- 
μᾶτα πονηρὰ ἐκκενοῦνται, μᾶλλό ὄν ἐστι κάκιον, σὺν φαρ- 
μάκῳ δὲ, ἄμεινον. καὶ αὐτομάτως μὲν κάκιον, ὅτι λόγῳ 
συμπτώματος χενοῦνται, ἡττωμένης τῆς φύσεως , δαὶ μδ- 

γάλη» χάχωσιν ἐνδείκνυταν τῶν σπλάγχνων, σὺν φαρμάχῳ 
δὲ ἄμεινον, ὅτι ἀπήλλακται ἡ φύσις τῆς ἐνοχλούσης χαχο- 

χυμίας. εἰ δὲ τις λέγει χαὶ πόϑεν δῆλον, ὅτι περὶ τῆς 

βίᾳ συμπεὥώματος γενομένης αὐτομάτου κενώσεως ἐνταῦϑα 
διαλέγεξαι, λέγομεν, ἐκ τοῦ εἰπεῖν ἐόντα. τοῦτο γὰρ τὸ 
ὄνον μῆχος χρόνου ἐνδείχνυται, ἥ δὲ νόμῳ φύσεως͵ 
χένώσις ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ: τὴν ἀπάλλαξιν τῶν χυμῶν 

ποιέεϊται- 

441. Οὐ τὴν. ἀκριβῶς μέλαιναν φησ», ἀλλὰ τὰ 
μέλανα εἰπὼν τὴν οἷον τρύγα λέγει τοῦ αἵματος, ἧς χρο- 
γιζούσης ἐν τῷ σώματι καὶ σηπομένης, ἢ ἥ μέλαινα γίνεταί» 
ἣν δὴ τρύγα ὃ σπλὴν. χαϑαίρων τὸ αἷμα ἕλκει καὶ ταύτῃ, 

τρέφεται. 

κβ΄. οΝουσημάτων ὁκόσων ἀρχομένων, Ἦν χολὴ μέλαινα ἢ Ἶ 
ἄνω ἢ κάτω ὑπέλ ϑη, ϑαγάσιμον. ---᾿ 

ΘΕΟΦ. Οὗτος ὅ ἀφορισμὸς παράδειγμά ἐστι τοῦ 
πρὸ αὐτοῦ ἀφορισμοῦ'" ὥς τέγος γὰρ ἀποροῦντος, ὅτι, πότε 
κάκιον τὰ οἷον μέλαν αἷμα διαχωρήματα καὶ τὰ ἄλλα 

πονηρὰ ἐκκρινόμενα, φησὶν ἐνταῦϑα , τὰ ἂν ἀρχαῖς. τῶν 
νοσημάτων. ἐκχρινόμενα' ποιεῖται οὖν τὸν λόγον περὶ ἑνὸς ̓ 
τῶν πονηρῶν χρωμάτων ἤτοι σεδρὲ τῆς “μελαίνης χολῆς 
καί; φησι: ὅτι αὕτη; ἤ μέλαινα. χολὴ ἐὰν ἐν ταῖς ἀρχαῖς 
τῶν νοσημάτων. ἢ ἄνω ἢ κάτω ὑπέλϑῃ » ϑαγάσιμόν ἔστι». 
καὶ ἡ αἰτία, ὅτι σημαίνει τὴν φύσιν παντελῶς κακῶς 
ἔχειν. ἔϑος γάρ ἔστε τῇ φύσει τὰ περιττὰ πρῶτον πέτ- 
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ζειν καὶ τότε τὴν κένωσιν αὐτῶν ποιεῖν, ὥστε οὖν, εἰ χε- 
γοῦνται ἐν ἀρχαῖς, οὐ νόμῳ φύσεως κενοῦνται, ἀλλὰ. τῇ 
οἰκείᾳ αὐτῶν τυραννίδι" ἄλλως. τε ὅτι Ἶ μέλαινα, χολὴ 
διαβρωτική ἐστιν" ἔχει γὰρ τὴν γένεσιν ἐκ τοῦ μελαγχο- 
λικοῦ χυμοῦ σηπομένου ἢ ὃχ ξανϑῆς χολῆς ὑπερωπτημέ- 
γης. αὕτη οὖν εἰ μὲν κάτωϑεν ἐνεχϑῇ διὰ τῶν ἐντέρων, 

ξύει, διαβιβρώσκει καὶ δυσεντερίας ἀπεργάζεται" εἰ. δὲ 
ἄνωϑεν, ξύει τὸν στόμαχον. καὶ ἕξλκοὶ καὶ εἰς συμπάϑειαν 

φέρει. τὸν ἐγκέφαλον καὲ τὰ ἄλλα: “μόρια. διὸ οὖν: ταύτας 
τὰς αἰτίας ϑανάσιμον. Ἰστέον. δὲ ὅτε. τὸ οἷον μέλαν αἷμα 

διαχώρημα τῆς. μελαίνης: χολῆς, οὕτω διαφέρει" ἢ. μὲν γὰρ 

μέλαινα χολὴ τὸ. δριμὺ καὶ διαβρωτικὸν καὶ. ὀξῶδες. καὲ 
σείλβον᾿ “προσχέχτηται, τὸ δὲ οἷον. μέλαν. αἷμα, τῶν, 

: τοιούτων οὐδὲν ἔχει» ἀλλ ἔξιν.. ὥσπερ τις 1) Ἰλὺς αἵματος 

ὡς ἢ ἂν τοῖς παχέσιν. οἴνοις. Ὁ. ̓ἀποκαϑισταμένη τρύξ." 

γ΄. χόσοισιν ἐκ “νουσημάτων. ὀξέων, ἢ πουλυχρόνίων; ἢ 
ὃκχ τρωμάτων, » ἢ ἄλλως λελεπτυσμένοισι.. χολὴ μέλαινα 

“ὁχοῖον αἷμα μέλαν ὑπέλϑῇ, τῇ ὑξεραίῃ ἀποϑνήδκοσι. --- 

ΘΕΟΦ. 5) Ἐὶ γὰρ. ἐν ἀρχῇ τῶν γοσημάτων, ἐν. ἦ ἐἐόῥω- 

μένη ἐστὶν ἧ. δύναμις, χολὴ μέλαινα. κενωϑῇ. ἢ ὁποῖον 
μέλαν αἷμα, ϑάνατον. σημαίνει, πολλῷ μᾶλλον ἕν τοῖς 

ὀξέσι νοσήμασι καὶ. ἐν Τοῖς πολυχρονίοις καὶ ἐν τοῖς ἕλκη 
παμμεγόϑη ἔχουσι καὶ ἐν τοῖς. ὅπωσοῦν λελεπτυσμένοις 
εἰ ἐπιφανῇ, ϑάνατον τῇ ὑστεραίᾳ δηλώσει" ἀσϑενὴς γάρ 
ἔστιν ἐπὶ τῶν τοιούτών ἥ φύσίς, ὡς μήτε πέψαν δύνα-- 
σϑαι; μήτε διακρῖναι τὰ οὕτω μοχϑηρά. 

2.411. Ἐπὲ γὰρ τῶν τοιούτων ἀσθενὴς ἦ φύσις. γε- 
γονυῖα, ὡς μήτε πέϊνναι δύνασθαι μήτ ἐκκρῖναι τὰ οὕτως. 

μοχϑηρὰ διὰ μέγεθος τοῦ νοσήματος, ἀποχεῖ μὴ ὁτεγό- 
μενα, καὶ ταῦτα χαλεπὰ καὶ ϑάνατον αὐτίκα φέρει καὶ 

οὐχ ὕστερον. 

κδ', Δυσεντερίη, ἢν ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἄρξηται, ϑανάσιμον.--- 

1) ὕλη Ῥ. Ρ-᾿ 9) συνισταμένη Ψ. Β. 3) 60}. Ἐ56Ο. ᾿2πορία. Τὴ 
Ῥτορποβιῖςο: δὰν χολὴ μέλαινα χενωθῇ, αὐθημερὸν ἀποθγνήσχουσι».- τ 
Ηἰὶς δὰγ ἀΐα βεοιπαοῖ Αἱ ΠΠ1ἰς- δάθϊαϊς δυσώδης, ηυᾶθ γμεΐοχ 6βί. 
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ΘΕΟΦ. 1) Εἰ γὰρ. ἐπὲ τῆς γῆς ἐπιχεομένη ἡ μέλαινα, 
χολὴ: ζυμοῖ αὐτὴν διὰ τὸ δριμὺ καὶ λεπτὸν ὥσπερ. ὄξος, 
πολλῷ. μᾶλλον ἐν τῷ σώματι ἡμῶν ἀναίρεσιν. ποιήσεται 
ὑγρῷ ὄντι καὶ εδαισϑήτῳ, ὥστϑ; οὖν διὰ τὸ διαβρωτικὸν 

τῆς. χολῆς ϑορόσεμρς ῇ δυσεντερία. Ξ ": 

χε, : ἀϊμα ἄνω μὲν ὅχοῖον. ἂν δῃ, κακόν" χύτω δὲ, ἀγα- ̓ 
ϑόν. -- : 

ΘΕΟΦ: Καὶ ἐνταῦϑα περὶ τῆς κενώσεως τῆς βίᾳ 

συμπτώματος διαλέ ἔγεξοι χὰαΐ φήσι, δὲν ξὰν αἷμα ὅποῖον 
, ἂν ξῃ τουτέστιν εἴτε ἀφρῶδεδ. εἴτε. ἐρυϑρὸν εἴτε ξανϑὸν εἴτε 
μέλαν ἄνωϑεν διὰ στόματος χενωϑῇ,. καχὸν ἐστιν, ἐπειδὴ 

τὰ ἄνῶ μόρια. κυριώτεθά εἴσι τῶν κάτω. καὶ αὐτὸ τὸ ἀνα- 
φερόμενον αἷμα 7) διὰ ἀνδστόμωσιν τῶν ἀγγείων ἢ διὰ 
ἀνάβρωώσιν: ἢ διὰ δῆξι» ἐ ξέῤχεται, ὅπερ, κακὸν, κάτω δὲ 
ἀγαϑὸν. τὰ μέλανα ὑποχῳρέοντα ἤτον ἄμεινον, ἐπειδὴ 
ἀκυρότερά εἰσι τῶν ἄνω τὰ κάτω. ἄλλος εξ ἀγαϑόν ἐστι, 
τὸ μέλ ἂν Φποχώρημια, οὐχ ἁπλῶς ὃ μελαγχολικὸς χυμὸς, 

ἀλλ᾽ ἡ κένωσις ἢ δὲ αἱμοῤῥοΐδων γινομένη. ἰᾶται γὰρ τὰ 
μὲλαγχολικὰ πάϑη. ὅταν γὰρ ἦ φύσις τοῦ ἀνϑρώπου πο- 
λὺν ἀϑροίση τὸν μελαγχολικὸν χυμὸν, 'καὶ κενοῦται διὰ 

τῶν αἱ μοῤδοΐδων, τοῦτο - ̓ ἀγαϑόν ἐστι ἤτοι ἄμεινον" καὶ, 
γὰῤ᾽ οὐδ᾽ αὕτη ἧ χέγωδὶς κυρίως ἀγᾶϑή; ἔσει διὰ τὰς 
ἐλεεῖς: ζότῳ γὰρ τῷ “λόγῳ πολλάκις ἀρ ες ἐρ)υξυ 

ΖΗ. ΧΕ εἴα ΕΣ ἢ Ἔτ ἢΣ: 
τς ᾿ ᾿ 6) 

κς΄. Ἔν πὸ δυσεντερίης ἐχομένῳ ΦΉΣΩ σάρκες ὕπο- 
χωρήσωσιν, ἢ τὰ μέλανα διαχωρήματα, ϑανάσιμον. --- 

ΘΕΟΘΦ. “!Ἄνω περὶ ἀρχομένης δυσεντερίας ἐποιεῖτο 

1) Ο9Ώ. ἘΒ6Ο, ἀρχομένη τοίνυν ϑυσεντερία ἐστὴν, ἡνία, δριμεῖς χυ- 
μοὶ συῤῥεύσουσιν ἐπὶ τὴν γαστέρα “αὶ, τὸ οἷον γάνωμα 1. 6. τὸ ΠΙ 

μελῶδες ἐχχρίγεται. χαλῶς δὲ ἐχοησάμεϑα τῷ τοῦ γανώμοατος ὀνόματι" : 
οἱ γὰρ χαλκεῖς ἡνίξα βούλονται δυσπάϑητα σχεύη ποιῆσαι, 7 

οὐτά; ῥητῶς ὅ Γαληΐὸς τίϑησιν ἐν τῇ περὶ, χρείας. “μορίων ὅτι ἐστὶν 
ἀδιάζουσά. τες σὰρξ ἐν, ἑχάστῳ μορίῳ, χαϑ' ἣν χαὶ τὴ» ἐνεργείαν προ- 
βάλλεται. ---«ἡ ἐδιοτροπέᾳ. τῆς λέξεως τοῦ Ἱπποχράτους. 
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͵: ο΄ 401 : 
φὸν λόγον, ἔνϑα ἔλδγδ, δυσεντερίη. ἣν ἀπὸ χολῆς μελαίνης 
ἄρξηται, ϑανάσιμον, ἧς καὶ σημεῖον ἦν τὰ πεμελώδη 

πρῶτον, εἶϑ' ξξῆς, τὰ. ξυσματώδη διαχωρήματα" ἐγτοῦϑα 

δὲ περὶ τῆς ἤδη συμπλ ηρωϑείσης. δυσεντερίας διαλέγεται 

καὶ ταύτης. σημεῖον τὸ ὑποχωρεῖσϑαι οἷον σάρκας, ὅπερ, 

᾿καὶὲ ϑανάσιμον, διὰ τὸ μὴ. δύνασϑαι τὸ. πριχοῦ σθ05 : 

κῶσαν τὴν τοιαύτην ξλχωσιν μήτε ἀπελωϑῆναι, αὐτῆς. τῆς 

οὐσίας τῶν ἐντέρων πεπονϑυΐας. Ἶ 

- ΔΑ͂Ν. Τενμήρια γᾶρ εἰσιν αἵ σάρμες τῆς οὐσίας τῶν. 

ἐντέρων. 

κζ΄. Ὃκόσοισε ἂν τοῖσι πυρετοῖσι αἱμοῤῥαγέει, ΠΣ 
ὀχοϑενοῦν, ἕν. τῇσι ᾿ἀναλέψεσι,. τουτέοισι αἱ κοιλίαι 

: καϑυγραίνονται., -- 

ΘΕ Οὐ... Ενταῦϑα “λέγει ὅτι ἐὰν Ῥοσημάτων. κρίσις γέ- 

νῆται δὲ αἱμοῤῥαγίας λάβρης, ἐν οἷς ἂν γέν,ται, τούτοις. 

ἐν τῇ ἀναλήψει αἵ χοιλίαι καϑυγραίνονται. ἧ, γὰρ ἐπιξτε- 
ταμένη κένωσις τοῦ. αἵματος ἧ διὰ τῶν φυσικῶν ὕστονό-. 
μων γινομένη τουτέστι διὰ μυχτήρων, δὲ αἱμοῤδοΐδων, 
διὰ γυναικξίου ῥοῦ, ἐνδεῖαν ποιεῖται τοῦ συμφύτου ϑερ- 
μοῦ κἀντεῦϑεν 1) ἀφονοῦσιν αἵ πεπτικαὶ. δυνάμεις. ἐ ἔν τῇ 
ἀναλήψει οὖν 2) ἀτόνίον οὐσῶν τῶν. πεεπτικῶν δυνάμεων 
τῆς τε γαστρὸς χαὶ τοῦ ἥπατος, ἀπεπτεῖται ἦ τροφὴ καὶ 
᾿ἀπεπτουμένη φέρεται δὲ ἐντέρων καὶ ποιεῖ ὑγρὰ τὰ 
ὁιοχωρήπετα, ι τοῖν 

“2241. Τοῦ γὰρ ἐμφύτου ἀῤδώστου γενομένου διὰ 

τὴν αἱμοῤῥαγίαν, οὔτε πττ οΣ τὰ σιτία, οὐ ϑ᾽ αἵμα- 

τοῦσϑαι, οὐ ἀναδίδοσϑαι δύνανται. εἰχὸς οὖν διὰ τοῦτο 

͵ 

(η΄. Ὃχόσοισε χολώδεα τὰ διαχωρήματα, κωφώσιος ἐπιι-- 
γενομένης παύεται, καὶ ὁχόσοισι κώφωσις, χολωδέων 
ἐπιγενομένων διαχωρημάτων, παύεται, -- 

ΘΕΟΦ. 38) Κὠώφωσιν λέγειν οὗ τὴν ἤ6᾽ 10; : ἀλλὰ τὴν 

ν 

1) ἀπεπτοῦσν Ψ. Ὁ. Ὁ, 2) ἘΣΣΙ Υ. Β. 58) ΟΟΏ, ἘΒ6. 

11. ; 26 
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γινομένην πρόσφατον. ἀπὸ ξανθῆς χολῆς φερομένης. φη- 
οἷν οὖν ὅτε οἷσι χολώδεα τὰ διαχωρήματα, κωφώσεως. 
ἐπιγινομένης, παύεται, καὶ οἷσι. κώφωσις, χολωδέων ἔπι- 
γενομένων, παύεται. χἀὶ ἡ αἰτία, δε ἢ χολώδης. ὕλη ἥ 
ποιοῦσα ,Ζολώδη τὰ διαχωρήματα μετέστη ἀπὸ τῶν χάτω 
ἐπὲ τὰ ἄνω, ἥτις καὶ τὴν κώφωσιν ἐποίησε, τοὺς ἄχουξ 
στικοὺς πόρους καταλαβοῦσα καὶ ἐμφρόξασα. παὶ διὰ 

τοῦτο τὰ χολῴδη διαχωρήματα παύονται. 1) πόλιν δὲ 
οἷς ἔστι κώφωσις, ἐπιγίνονται δὲ χολώδη διαχωρήματα, 
παύεται ἢ κώφωσις, τῆς ὕλης ἐκ τῶν ἄνω ἐπὶ τὰ κάτω 
χωρούσης. τῷ λόγῳ οὖν τῆς μεταστάσεως τὰ χολώδη δια-. 
χωρήματα τὴν προηγησαμένην κώφωσιν παύουσι καὶ ἧ 
κώφωσις τὰ προηγησόμενα χολώδη διαχωρήματα τῷ αὐτῷ 
λόγῳ παύει. 

441. Τῆς γὰρ ὕλης μεταστάσης, γίνονται ταῦτα. 

κϑ', “Οχόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἑκταίοισιν ἐοῦσι δίγεα. 
γίνεται, δύσχριτα. --- ᾿: 

ΘΕΘΨΦ. “Ῥηγό ἵγὸς ξστι περίψυξις τοῦ παντὸς σώματος 

μετὰ κλόγου γινομένη τῶν μυῶν. καὶ δ μὲν κλόνος γίνε- 
φαι διὰ τὴν δῆξιν τῶν 2) χυμῶν, δαχνομένων τῶν μορίων, 

ἡ δὲ ψύξις διὰ τὸ δραπετεύειν εἰς τὸ βάϑος τὸ ἔμφυτον 
ϑερμόν. ἔτι μὲν οὖν τὸ δῖγος σημεῖον κριτικὸν καὶ ἀπάλ- 

λαξις τοῦ πυρετοῦ, καϑὼς ἔν ἐχείνῳ εἴρητο, ὑπὸ χαύσου 
ἐχομένῳ, δίγεος ἐπιγενομένου, λύσις" ἄλλ᾽ ἐὰν μετὰ πέ- 

ϑεῶς καὶ ἐν ἀγαϑῆ ἡμέρᾳ γένηται" ἐὰν δὲ μὴ οὕτως ἔχή; 
καχόκλριτον τὸ τοιοῦτον. δύσχριτα οὖν ἤτοι δύσλυτα τὰ 
ἐν ξχταίοιο πυφετοῖς “ινόμενα δίγη διὰ τὴν ἀκρίσιμον 
ἡμέραν" εἴωϑε γὰρ αὕτη ἐπὲ καχῷ χρένειν. ὡς γὰρ εἴρη- 
ται; ἣ ἕκτη. ἡμέρα ἔοικε φυράννῳ, ἡ δὲ ἑβδόμη βασιλεῖ: 

᾿ .. Δ . ν δ ν Ὁ Ὁ 5 μὲ ᾿ ᾽ προσδιορισμοὺ: Ἵ. 5 Θυ γα 88. 8 4114 πιδίθυϊα οὐἹδίπθιι ἀιοὶί, οὖ 
παύεται οὐτη ΘΧΟΓΘΙΙ ἢ 5. Ὀ1Π1οβῖθ. 2, 51 ποὴ ἰρβὰ 1115 Ἄχοθγηΐίαν 

δἶγδ 1 ἴῃ βίοιῃηδοῃο βἰνδ 4110]; ΒΓ 85 ὩΌΩ οοϑβδίν 

1) χαὺ ἡ! χώφωσις τὰ προηγησάμενα χολώδη διαχωρήματα τῷ 
αὐτῷ λόγῳ παύει. Ὗ, ς, ἴίὰ ΔΡ᾿οΥἴβηυτα ΔΌϑοῖν. 2) μυῶν Υ. Ὀ. ο. 
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ΔΑΝ. Ἐπὶ ἀινήσει γὰρ ταῦτα τῆς φύσεων γίνεται, 

ὥστε χαπὴν κρίσιν ἀγγέλλει ἢ ἕχτη. 

λ΄. «Ὁκόσοισι παροξυσμοὶ γίνονται, ἣν. ἂν ὥρην ἀφῇ ὅ 
πυρετὸς, ἐς τὴν αὔριον 1) τὴν αὐτέην ὥρην ἢν λάβη, 

᾿ δύσχριτα. --- : 

ΘΕΟΦ. 270 νῦν ἀφορισμὸς διαγνωστιλός ἔστε νοση- 
μάτων μηκυνομένων, χαὶὲ ὃ λέγει, τοιοῦτόν ἔστι, ὅτι ἐὰν 

παρὸ »ξύσμὸς κατὰ τὴν ὥραν ἣν ἂν ἀφῇ τὸν κάμνοντα 
ὃ πυρετὸς, πάλιν τῇ ἑξῆς, λάβῃ τὴν ὥραν ἐχείνην, ἥνπερ 
αὐτὸν εἴασε τὴν πρώτην ἦμέ ἔραν : δύσχριτον τουτέστι μῆη- 
κύνεται τὸ νόσημα.. παὶ ἢ αἰτία, ὅτι ἐστηριγμένον ἐστὲ τὸ 
τῶν παροξυσμῶν᾽ αἴτιον. εἰ γὰρ, ἦν ἀστήρικτον, οὐκ ἂν 
3) ἐτήρησε τάξιν τε καὶ περίοδον. 

4411. Οἷον ἀρξάμενος πυρετὸς κατὰ τὴν πρώτην 
ὥραν τῆς ἡμέρας ἐπαύσατο. κατὰ τὴν ἑβδόμην, καὶ τῇ 
αὔριον. ἤρξατο κατὰ, τὴν. ἑβδόμην ὥραν, καθ ἣν χϑὲς 

ἐπαύσατο. ἜΣ 
- -»- : » ᾿ 3) λα΄. Τοῖσι κοιτώδεσιν ἂν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐς τὰ ἄρϑρα, 

καὶ σταρὰ τὰς γνάϑους μᾶλιςα, αἵ ἀποξάσιες γίνονται.--- , 

ΘΕΟΦ. 4) Ὁ κόπος διττὸς, ὃ μὲν ἀπὸ “ινήσξως φα- 

»ερᾶς; ὃ δὲ αὐτόματος. ἐὰν οὖ» τις ποπωϑῇ φανερῶς ΐ 

ἀπὸ τῆς ἔξωϑεν χινήσεως ἐν ἀρχῇ πυρετοῦ, εἰς τὰ ἄρϑρα, 

καὶ παρὰ τὰς γνάϑους αἱ ἀποστάσεις γίνονται, καὶ εἰς 
«1. " ΞΕ ΣΞ ΟΣ ᾽ ,. 2) 5. 9 ’ - 4 Σ 

τὰ ἀὐθθῦ ὑμένν διότε τὰ ἀρϑρα κ«εὐρυχωρὰ εἰσι. καὶ 9ερ5 

1) τὴν --- ἣν οτῇ, Ὗ΄. 4. δύσχριτοι Ὦ. 9) ΟΟὉ. Ἐ56. Σαρον τ ἔστι 
αὶ οὗτος ὁ ἀφορισμὸς, πολλάκις δὲ ἀσφαλείας μεστός ἔστιν», ὥς τινὰς 

τῶν ἐξηγητῶν μὴ δύνασθαι ἐπιστῆναι μηδὲ παραξολουθϑήσᾷαι τῇ ἔρμη- 

γείᾳ αὐτοῦ. τὰ γὰρ γὺν εἰρη μενα οὐδέποτε συμβαίνει τῇ πεέρῳ ἢ ἐν τοῖὲ 

᾿ς πρό Ὑμαοιν.: --- χαὶ ταῦτα μὲν ὃ Ἱπποκράτης. ὀδεμίαν δὲ δυμρωνἱαλ ἑ ἔχϑε: 

σι τὰ ψὺν λεγόμενα τοῖς πρὰ γμωσιν. --- -- εἴρηται δὲ ἐν τῷ περὶ ξοίσεως 

τῷ Ταληνῷ οοπίτατίαμι, 3) ἐφύλαξε Ψ, Ὁ. ς. 4) 0Ὦ. ΒΙΞΟ, Ζερ; 

χύπων» δογυμπιαιθ πιο ΐθ ἀἰββοτῖί. 1. ἐπὶ προηγδυμένῃ αἰτίῳ 8.) ὄστο- 
φοπώδης. Β.) ἑλχώδης. ς.) τονώδης. Ἧϊς ἀδ βδουπᾶο βϑεηιὸ δβί, 2, 
ἐπὶ προχαταρ;τιξῇ αἰτίᾳ 8.) προηγεῖται τῷ πυρετῷ. Ρ.) ἕπεται. Ὁ.) ἐν 

αὐτῷ τῷ πυρετῷ ἔστιν. --- «-- ΗῸ5 {τἐβ γαβαβ ἘἈΚΘΡΙΡ 5. οὐπι τα οη 
Βυ8 δὺ}5. Ἔχροῃηϊέ, 

58} 
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μανϑέντα τῇ , ϑερμότητι ἐπισπῶνται" τὴν ὕλην. εὖ δὲ καὶ 

λεπτοτέρα τύχῃ εἶναι ἢ ὕλη, ἐπὲ τὴν κοφαλὴν  ὅναφερο- - 
μένη πρὸς τὰς γνάϑους ἀφίσταται διὰ τὸ εἶναι αὐτὰς 

πάνυ ἀσϑενεῖς καὶ μὴ 'δύνασϑαι ἀποδιῶξαι εἰς ἕτερα μό- 
οια τὸν τοιοῦτον χυμόν.. καὶ ὃπὲ τοῖς αὐτομάτοϊς κόποις 

ιῶν πυρετοῖς. τὸ αὐτὸ γίνεται διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, καὶ 

μάλιστα ὅταν ὁ αὐτόματος. κόπος διὰ: πλῆϑός ἐςσιν, ὥστε τι, 

οὖν ἐπὶ ἀμφοτέρων τῶν. χόπων͵. ἐστὶν. ὃ. λόγος τῷ 
Ὡπποχρατει. 

Ζ4Α͂Ι. Τοῖς διὰ κέγησιν σφοδρὰν καὶ ὲ πολλὴν ἐγχό- 

ποις εἰχὸς περὶ τὰ ἄρϑρα τὰς ἀποστάσεις γίνεσθαι κι- 
ψουμένοις καὶ ̓ ϑερμαινομένοις σφοδρῶς, περὶ δὲ τὰς γνά- 

ϑους διὰ τὴν ἀναφορὰν τῆς ὕλης περὲ τὴν ἘΡΟΣ κοῦ: 
φης ἴσως οὔσης καὶ ἀνωφεροῦς. 

λβ΄. “Ὁκόσοισι ἀνιξαμένοισιν ἐκ 1) τῶν νούσων τι πονέξι, 
᾿ἀγταῦϑα αἱ ἀποςάσιες γίνονται. --- 

ΘΕΟΦ. Τὸ λεγόμενον τοιοῦτόν ἔστιν" οἱ ἀνακομιζό- 
“-“- Ἷ ᾽.- τ 

μενοι ἐπ τῶν νόσων, μὴ τελείως δὲ τὴν πρίσιν δεξάμενοι, 
ἀλλ ἔχοντές τινα περιττὰ ἐγχαταλελειμμένάα, ἐὰν ὀδυη- 
ϑῶσέ τι μόριον, ἐκεῖσε κατασχήπτει τὰ ἀποστήματα. πᾶ; 

5 «. 2) Ν Α ᾿ , ς Υ 3207 

εἷς τὰ ἀρϑρὰ χαὶ παρὰ τὰς γνάϑους. ἡ, γὰρ ὀδυνη πρὸ- 
φ , 4 « 3 2 5... Ά Ἀ 32) - 
τρέπει τὰ ῥεύματα, 2) ἀλλ. ἐκεῖσε διὰ τὴν ἔμπροσϑεν 
εἰρημένην αἰτίαν. “τόνον δὲ ἀκουστέον ἢ τὴν σφοδρὰν χί- 
ψηῆσιν ἢ τὴν βλάβην. 

2421. Καὶ γὰρ τὴν τοῦ ἐπιχρατοῦντος χυμοῦ καὶ 
ἀκμὴν ἀπέπτου ὄντος πλήρωσιν δηλοῖ ὅ πόνος. 

1γ. ᾿ἀτὰρ ἢν καὶ προπεπονηκός τὸ ξη πρὸ τοῦ γοσέειν, 
ἜΣ ΤΩΣ στηρίζει ἥ νοῦσος. --- 

ΘΕΟΦ. Οἱ μὲν πρὸ τούτου δύο ἀφορισμοὶ, ὄ μὲν, 
εἷς, οὗ ἀρχὴ ἐν τοῖσι κοπιώδεσι πυρετοῖσι, περὶ τῶν ἐν 
ταῖς γύόσοις κόπων διελέγετο, ὃ δὲ μετ αὐτὸν περὲ τῶν 

ἂν ταῖς ἀναλήψεσιν, οὗτος. δὲ περὶ τῶν προηϑηθομοε 
» 

1) τῆς γόσου ἥν τὶ πονήσῃ Ὗ. ἃ. ς. Ὦ, 5) ἀλλ -. Ἰξαῖδ δὰ βα. ; 
οἵη. Υ. ". ΔΑ. Ρ. 

Ὦτ 

ΡΑ 
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: τῆς νόσου κόπων." .ἰ φησὶ γὰρ, ἀτὰρ. εἰ καὶ προττεπιονηκώξ: 
ι "ἢ πὠὸ τοῦ γοσέειν, ἐνταῦϑα στηρίζει, ἥ νόσος, τουτ-- 

᾿ ἔστι ἐὰν. "χαὲ πρὸ τοῦ νοσεῖν. ὀδυνηϑῇ. τὰ ὄρϑρα, ἐκεῖσε. 
γίνεται ἀπόστασιρ, εἰ ξληείς ἐστι κατὰ ἀπόστασιν γένε-. 
οϑὰϊ τὴν ρος χαὶ ἑδράξεται ᾿διὰ, τὸ. πάχος. τῆς. ὕλης. 

ΠΣ ὟΙν ὑπὸ. πυρεταῖ. ἐχομένῳ, οἰδήματος: μὴ ἐόντός. ἐν 
«φῇ φάρυγγι; πνὶξ ἐξαίφνης. ἐπιστῖ, ϑανάσιμον-. τὶ 

τὸ ΘΕΟΦ. ἽΣ) Σημειωτιπός: ὃ ἐστῶν δ' ἀφορισμὸς. καὶ. περὲ 

χυγάγχης διαλέγεται κα ἐ φῆσιν, ὅτε ξὰν ὑπὸ πυρετέ ἐχομένῳ, 
οἰδήματος: ἢ ἐόντος ἔν τῇ φάρυγγι, πνὶξ ἐπιφανῇ, ἐξαί-. 
φνῆς, “ϑανάσιμο».. “πιὰ τί; ἐπειδὴ οὐ διαφαίνεται τὸ πά-. 
ϑὸς αἰσϑήτως᾽ ἐν τῷ. τραχήλῳ... γίνεται δὲ ἥ πνὶξ᾿ φρούτῳ. 
τοιούτῳ, τῆς τραχείας. ἀρτηρίας τῶν ἐντὸς μυῶν φλεγμη- 
γάντων ἐν τῷ πέρατι αὐτῆς κὰκ τούτου ἐμφραξάντων τὴν, 
'ξξοδον καὶ εἴσοδον τοῦ. πνεύματος » καὶ διὰ τοῦτο͵ ϑανά- 

σιμον" ἄλλε!; τς ὅτι πυρετὸς ὑπόχειται καὶ τὸ βάϑος. 

ξέει, φοτηνικαῦτα. ψύξεως χρήζει. τῆς ἀπὸ. τοῦ ἔξωϑεν Ξ 

ἀέρος. ἀδύνατον δὲ τοῦτο. γίνεσϑαι. διὰ Ὁ» πγῖγαι καὲ. 

διὰ τοῦτο ϑανάσιμον. : 

2.21. Ὁ. γὰρ. πυρετὸς. χρείαν ἔχων. μεγάλης. εἰσπνοῆς 

τ ἀποτυγχάνει: ταύτης διὰ τὴν πνίγα,, ἥτὶς πνὶξ.. γίνεται ἤ; 
διὰ στενοχωρίαν. τῶν ἀναπνευστικεῶν ὀργάνων. ἢ δὲ. ἀῤῥω- 
στίαν. τῆς: “κινούσης. “τὸν ϑώρακα δυνάμεως. δ΄ διὰ ψύ- 
ξιν, ἰσχυρὰν. τῆς. ξωτικῆς ̓  ἢ. ῥιᾷ, “παράλυσιν'. -μυῶν τοῦ 

ἀθριυγῦς: ετοος τοχο τατοτοῖς 

1ε΄. Ἢν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ, ὃ ρυς ἐπιστραφῇ, 
καὶ μόγις κατατείνειν δύνηται, οἰδήματος. μὴ ἐόντος: 

ὃν τῷ τραχήλῳ, ϑανάσιμον. -- 

ΘΕΟΦ. 2) Ὁ 5: ἜΣ ποτὲ μὲν ἔσω. 
ξπὶ τὸ βάϑος καὶ καλεῖταε λόρδωσις, ποτὲ δὲ ἔξῶ καὶ 

1)" 60}. Εθ6.. παρῆν Ὁ ὑπάρχει τοῖς. ε ἐνουχοῦσεν τῇ δι γνωστι πῇ τὰ 
Ταληνοῦ πραγματείῳ" ἐκεῖσε γὰρ περὶ κυνάγχης σαὶ συνάγχης διαλέ- 
γεται; 2). 1810. περὶ χυνάγχης διαλέγεταί οὐχὶ τῆς συνήϑους ὄνο- 

. μαξομένης, ἀλλὰ τῆς λεγομένης νεωτέρας πυνάγχης, ἣν καὶ ἂν τῷ δευ- 
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᾿ εἴτοι χύρτωσις, ποτὲ Ἢ ἐπὲὶ τὰ δεξιὰ ἢ ἢ ἀριστερα χαὶ 
χαλεῖται σκολίωσις. γίνεται δὲ τοῦτο τὸ πάϑος, ὃ ὃ καὶ 

εἶδος συνάγχης ἐστὶν, ἢ ἐπὶ προκαταρχτικῇ, αἰτίᾳ ἢ ἐπὶ 
προηγουμένῃ, καὶ προκαταρπτικῇ μὲν, ὡς ἐπὲ ῥηγμάτων, 
“πεωμότων, ἐπὶ προηγουμένῃ δὲ, ὡς ἐπὶ φυμάτων, ὄγκων, 
ΞΣ οὖν δευματισϑῶσιν οἱ τοῦ στομάχου ἐσώτεροι μύες ἢ 
αὐτὸς ὃ στόμαχος, φλεγμαίνθσι καὶ φλεγμαίνοντες δια- 
στρέφουσι τὸν τράχηλον κατὰ λόρδωσιν' ἕλκουσι γὰρ τοὺς 
συνδέσμους τῶν σπονδύλων πρὸς ἑαυτούς. τούτων οὖν ἕλ- 
κομένων συνέλκονταν οἱ σπόνδυλοι, καὶ ἀμφοτέρων ἐπὶ 
φὰ ἔσω τειγομένων, ὠϑοῦσι. τὴν φλεγμονὴν καὲ ἀποϑλί- 

βεται ὃ οἰσσφάγος, ἐξ δὲ τοῦ οἰσοφάγου καὶ ἣ τραχεῖα 
. ἀρτηρία, ὥὧστς μὴ δύνασϑαι. καταπίνειν τὸν ἄνϑρωπον, 
κἀντεῦθεν πνιγμὸς καὶ ϑάνατος ἐπιγίνεται, ἐπιμενούσης 

δηλονότι τῆς φλεγμονῆς" ἄλλως τ ὅτι πυρετὸς ὑπόκειται 
καὶ τοιοῦτος, ὥστε τῇ ξηρότητε αὐτοῦ καὶ διαστροφὴν 
φοῦ τραχήλου ἀπεργάζεσθαι, ὅπερ καὶ ὀλέϑριον. 

2417. Τεινομένων γὰρ τῶν νεύρων ἐπὲ τὰ φλεγμαί- ΄ 
ψοντα μόρια, ἀλλὰ δὴ καὶ τῶν συνδέσμων ς τοὺς σπονδύ- 

λους ἀναγκαῖόν ἔστιν ἕπεσϑάιν ἢ εἰς τὰ ἐντὸς ἢ εἰς τὰ 

πελάγια.. ; 

λς΄. ᾿Ιδρῶτες πυρεταίνοντι ἣν ἄρξωνται, ἀγαϑοὶ τριταῖοὶ, 
καὶ πεμτεταῖοι, καὶ ξβδομαῖοι, καὶ ἐνναταῖοι καὶ ἕνδεκα- 
ταῖοι, καὶ ̓ τεσσαρεσκχει δεκαταῖοι, "καὶ ἑπτακαιδεκαταῖοι, καὶ 
1) μιῇ καὶ ᾿εἰποςῇ; καὶ ἑβδόμῃ καὶ εἰκοϑῇ, καὶ τριηκοτῇ 

πρώτῃ, καὶ τριηκοστῇ τετάρτῃ" οὗτοι. γὰρ οὗ ἱδρῶτες 
»ούσους κρίνουσι. οἵ δὲ μὴ οὕτω γινόμενοι; ϑάνατον 
σημαίνουσι, δὲ πόνους, καὶ μῆκος γούσου, καὶ ὕπο- 

τροπειασμόν. 5 

ΘΕΟΦ. 3) Περὶ κριτικοῦ σημδίου τδτέστι τῶν ἀδιης 

τέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν μέμνηται, χαὶ ἐκεῖσε. περὶ εἰὐτῆς διαλέγεται, 
τοῦτο δὲ τὸ πάϑος οὐΣ ἦν ἐγγωσμένον τοῖς παλαιοτέροις Ἰατροῖς τοῖς 
πρὸ Ἱππόχράτους οὗ οὖσιν, ἀλλὰ αὐτοῦ ἔστιν ἡ ἱστορία. πρῶτος γὰρ αὖ- 
τὸς ἱστόρησε τὸ, πάϑος τοῦτο, : 

1) ξϊχοσταῖοι Ὦ. 4) ΟΘΏ, ΒΟ, πρῶξις ς΄, Προοδιορισμὸς πθ- 



᾿ τ Νὴ 
τῶν διαλέγεται νῦν ὃ Ἱπποκράτης καὶ περὲ ὀξέων νοση- 
μάξων καί φησιν; ὅτι ἱδρῶτες πυρεταίνοντι ἢν ὄξέως 
ἄρξωνται, ἀγαϑοὶ τοὐτέστι ̓ πρίσιμοι τριταῖοι: καὶ πεμπταῖοι 
καὶ τὰ ἑξῆς. καὶ ἥ αἰτία, ὅτε τὰ κρίσιμο σημεῖα καὶ συμ- 
πτώματα ταῖς κρισίμοις ἡμέραις ἄρχεσϑαι ϑέλει. ἐν ταύ- 
ταις γὰρ τὰ ἐπιφαινόμενα Ὁ ϑᾶττον αρένουσι, τὰ δὲ μὴ 
ἐν ταύταις, μῆκος νόσου καὶ πόνον σημαίνουσι, συγκοπτε- 
κῶς διὰ βλάβην γινόμενα. ὅτε δὲ περὶ ὀξέων »οσημάτων 
ἐγταῦϑα ὃ Λόγος τῷ “Ἱπποκρᾶτει, δῆλον ἔπ’ τοῦ εἰπεῖν 

τοὺς: ἱδρῶτας ἀγαϑοὺς εἶναι ἐν τῇ τρίτῃ καὶ πέμπτῃ ἔπε-- 
φαινομένους" τὰ γὰρ ὀξέα τὰ σὺν- ἱδρῶτι κρινόμενον; ταῖς 
περισταῖς ἡμέραις μᾶλλον τὴν κρίσιν ἔχει, ἄλλως 48. ὅτε, 

τὰ ὀξέα σὺν Ἰδρῶτε, κρίνονται; τὰ δὲ χρόνια οὐ 2) σὺν. 

ἑδρῶτε πεφύχασν λύεσθαι, ἄλλ᾽ ἢ πατὰ σύμπειμιν. ἢ δὲ 
ἀποστημάτων, πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας ὅτε εἰ, καὶ οἱ σύνο- 
χοι πυρετοὶ ὀξεῖς εἶσε καὶ ἐν τῇ τετάρτη πρίνοντοι, διὰ 

τί μὴ ̓ἐμνήσϑη καὶ ταύτης δ ,Τεποχράτης, λέχομεν. ὅτε 
οἱ σύνοχοι δὲ αἱ μοῤῥαγίας πρίνονται, οὐ δὲ ἱδρώτων. ὃγ- 

'ταῦϑα δὲ περὶ Ἰδρώτων ἣν ὃ λόγος αὐτῷ καὶ διὰ τοῦτο 

οὐ χαὶ αὐτῆς͵ ἐμνήσθη." 

Ζ2Ζ41Π[.,͵Σ.. Τῆς γ᾽ καὶ ξ΄ ἐμνημόνευσε, τὴν. δ᾽ καταλιπὼν, 

ὅτι ἢ γ' προενεργοῖ τῆς δ΄ ἐπὶ τῶν ὀξέων, οἷον προτρε- 

ἐοϑβδυῖαβ δοὺς: ἱδρῶτες ἀϊεθηδ. εὐξεοῖβ δοηΐ εο: μετὰ τὴν πέψιν τῆς 

ὅλης. --- ΑΡβονΐδηναθ. δσίθηαὶ ροίοβί ἴῃ οἴπῆθθ οΥἾθθθ., αυ8ο΄ ἐν τοῖς 

Ζενου μένοις σομβιϑίπηΐ.. -- Θύδ6. οὙἶβ65 ρεβάδῃξς ἃ συγϑι ἴὕπ86 ς86- 
Ἰεβιϊ πα ὰς σοτροταιηι: τὴν ὁξ᾽ αἰτίαν δὲ ἢΨΡ καὶ ποίῳ λόγῳ χαὶ διὰ 
τί ὑπὸ τὴν σεληνιαχὴν π“ἰγησιν χαὶ τὴν ἔλλαμψιν τῶν οὐρανίων σῶὼ- 
μάτων χρένονται. τὰ πάϑη, --- οὐκ ἔστιν ἡμῖν χαιρὸς γῦν ἐπεξιέναι 
σαὶ ζητεῖν ταῦτα διὰ τὸ μῆκος τῶν λεγομένων" ἀλλὰ δεόντως χαΐ τε- ᾿. 
λείως εἴρηται τῷ Ταληνῷᾷ, -- Ἕυτ΄ 4π0δγι} ἀἶδὲ οτϊεἰεῖ δὲ ἰρβίυβ. ἤθπ 
τιθηλ (αΙόπας σφάλμα. παλιγραφιχὸν. νοσαῖ. ΑἸΐα φγδοίοτοα 
6ϑὶ ταίϊο. ΗΙρρσέγδίθβ. δουΐος ΒΟ] πὶ ρΟΥ]δίγαΐ ΠΊΟΥΒΟΒ.. αἱ Εἴ 6 Ρη5 
ἀρτίοις γᾶγο χρίνονται. Αἱ ἀἴσοηι:: Ἐπ συηοσβῦμ». πε στην δευίσμ, 

ἅϊθ απατίο οὐἰβῖπ ἐδοξθηΐθπι, 36α οΥὐίβίη [δοῖ! ῬῈῚ βδοιοῦγῆδρίδμ), 
οπ ρδγ ϑιήοτθβ. ἩΗΙρροοίαίοα νόγο. 46 βυθουῖβ οὐἰϑὶ ἀρὶέ. Δί 
δὰ εἴϊοῖ ὁ δοιπα της “ἢ τη πἰ, ἀρτίου! ΒΘ ἢϊο 4165 Βηῖ5 εβί 

δευίογη ποΥ δότιπν ; ἱπᾶρ δααϊίας. : 

1) ἐπ᾿ ἐγαθῷ Ψ, θ.. 3) δὲ ἱδρώτων Υ͂. Ὁ. ε. 
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μβ.Ψ᾿ 
χούσης τῆς φύσεως, καὶ ἡ ε΄ δὲ ἐφυστερίζει, τῆς δ΄. οἷον 

σχολαιότερον. κινουμένης πολλάκις. μυδέαν δ᾽ ἐποιήσατο 

τῶν ἐντὸς τῶν. μ΄ ἡμερῶν μόνον. τὰ γὰρ τούτων χρονιώ-. 

τέρα γοσήματα οὐ πάνυ τι δι᾽ ἐδρώτων πέφυκε, χρί- 

γεάθαί, ἢ δὲ ἐξυρίσεωος ᾽ ἀλλ ἢ κατὰ σύμπεψιν ἢ ἢ δὲ 
ἀποστημάτων- 

λζ. Οἱ ψυχροὶ ἱδρῶτες ξὺν μὲν ὀξέϊ πυρετῷ γινό- 
μενοι, ϑάνατον σημαίνουσι, ξὺν πρηὐτέρῳ δὲ, μῆκος 
γούσου. -- 

ΘΕΟΦ. ὩΡυχροὶ ἱδρῶτες. γίνονται ἐν ὀξέσι πυρετοῖς, 
τῷ χυμᾶ ψυχροτάτε Ὄντος καὶ μὴ νιχωμένης τῆς «νύξεως 
αὐτθ ὑπὸ τῆς πολλῆς θερμασίας, οἵτινες καὶ ὀλέϑριοί εἰσιν 
ἐν τοῖς τοιότοις νοσήμασι τετέςιν ἐν τοῖς Ὀξέσι καὶ ὥς σήη- 

μεῖον καὶ ὡς αἴτιον᾽ ὡς σημξῖον μὲν, ἐπειδὴ μὴ ϑερμαν- 
ϑεὶς δ τοιοῦτος χυμὸς μῆτς ὑπὸ τῆς κατὰ φύσιν ϑερμα-. 
σίας, μήτε ὑπὸ τῆς παρὰ φύσιν δεῖται πάντως χρόνου 
πρὸς τὸ πεφϑῆναι, τὸ δὲ νόσημα εἰς χρόνους οὐκ ἐχτεί- 
ῬΈΤΟΙΟ: ὀξέος ὄντος τοῦ πυρετϑ, κἀντεῦϑεν γίνεται, ϑόάνα- 

τος" ὡς αἴτιον δὲ ϑανάσιμον, ὅτι προσκαταλύει τὴν δύνα- 

μιν. εἰ δὲ τις εἴττο; ὅτι καὶ πῶς γίνεται. ὑπὸ τοῦ τοιότε, 
φ 25 Α ,.., «κ΄ ἐς Αι Τῷ τ 

- ζυμου ὀξὺς πυρετὸς, λέγομεν ὅτι. πολλάκις καὶ ὠμὸς χὺῦ- 

μὸς σηπόμεγος δύναται ποιεῖν ὀξεῖς πυρετοὺς, ἄλλως τε 

ἐνδέχεται- ἕν ταῖς φλεψὶν εἶναι ϑερμὸν χυμὸν ποιοῦντῶ 
ΡΣ: ΩΣ ΝῚ Α ὀξὺν πυρετὸν, τὸν δὲ ψυχρὸν χυμὸν ἐχτὸς εἶναι, ὃς αὶ 

ἀναλυόμενος ὕπτὸ τᾶ πυρετῶ καὶ χεύμενος ποιεῖ ἱδρῶτας " 
ψυχρὸν δὲ διὰ τὸ μὴ ϑαλφοῆνας ὑπὸ τῆς ϑερμασίας. χαὶ 

τοῦτο φανερὸν ἐπὲ κρυστάλου" 1) ὁ γὰρ ἥλιος καταλάμ- 
πων. αὐτὸν ἄναλύει, οὐκ εὐϑέως δὲ καὶ τὸ ἀποῤῥέον. 
ϑάλπει. οὕτως μὲν ἐὰν ἕν ὀξεῖ πυρετῷ, γένηται ψυχρὸς, 
δρὼς, ϑανάσιμον; ἐὰν δὲ σὺν πρηὐτέρῳ, μῆκος νόσδ ΟἿΣ 

; 4, ᾿ 

1) ΘΟΏ. Ἔδ6. ̓ Θαϊοηΐ Ἄς 81ΠΠ6ραί, αὐυοπιοᾶο ὀξὺς πυρετὸς 
οὐτὰ δυάοτα ἔγισιο δοη]υβραίυν, -- Ἠεβροπάοί: ἰδοὺ ἐπὶ τοῦ ἽΝ : 

στάλλου. ὅτι χαταλάμποντος τοῦ ἡλίου ἥ ϑερμότης αὐτοῦ λύει τὸν ἡ 

κρύσταλλον χαὶ χύσιν ἐν αὐτῷ ποιεῖται, οὐχ ἤδη δὲ χαὶ τὸ ἀποῤῥέον 
ψυχρὸν ὕδωρ͵ εὐθέως χαὶ παραυτίχῳ ἔϑαλψεν, ἀλλὰ ψυχρὸν πόάγύ ΐ 

ἀπουτάζξει. : “ 
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᾿ μαίνει, χρόνῳ πλείονι τῆς 0: δυναμένης, τὸ ̓πλῆϑος 

᾿ἰφῶν χυμῶν πέιψαι. 

441. . Τοῦ γὰρ ἐμφύτου. ϑερμοῦ πος ψυ- 
χροὶ οἵ :όρῶτες γίνονται. 

λη΄. “Ὅκου ἔνι τοῦ σώματος. Ἱδρὼρ», ἐνταῦϑα 1). φράζει 
τὴν νοῦσον. -- 

΄ΘΕΟΦ, λυ το φήσω Ἱπποκράτης ὅτι. ἐὰν ἐν οἵ- 
ῳδήποτε μορίῳ ἱδρὼς γένηται, ἐκεῖ 2) φράζει ἢ ἤτοι τω 
τὴν νόσον εἶναι. καὶ ἡ αἰτία, ὅτι ἐκεῖσέ ἔστιν ἢ ὕλη, ἧς 
καὶ μέρος τι ᾿διεξερχόμενον τοὺς ὑοῦ ποιεῖ ὃν τῷ 

πάσχοντι ποθι 5:1}: 2 Ξ 

 - : “Ὅ ,γὰρ, ἱδρὼς τοῦ  πεπονϑότος μὲ ἐροὺς ἔχχε- 

τὴν ὑγρότητα" γίνεται δὲ; “ἢ 1 φύσεως, χδνούσης τὰ 

περιττὰ, ἢ λόγῳ. τοῦ γοσήματος τῷ μὴ στέγεσθϑαι " κατὰ 
τὸ ΟΡ τος τ - : 

ἽΝ ̓ Καὶ ὅκου, ἔνε τοῦ  σώματορ. ϑορμὸν ἢ ψυχρὸν, ἐν- 
ς 

ταῦϑα ἢ γοῦσος. --- ἘΞ ΞΘ εἴῦτι 

ΘΕΟώ. “Καὶ ἐνταῦθα φῆσιν, ὃν. ᾧπερ ἂν ᾿ μορίῳ τοῦ 
σώματος ἢ ϑερμότης 7 ἢ ψύξις. 7ένηται τυχὸν. δὰν ἀπὸ τοῦ 

κατὰ φύσιν ϑερμοῦ ἐκοστῆ 'χαὶ ψυχρότερον. γένηται. ἢ 
πάλιν  ϑερμότερον τοῦ κατὰ φύσιν. ϑερμοῦ ». ἐχεῖ ἢ «νόσος. 
διὰ τί; ὅτι τὸ χατὰ φύσιν “ἐξέσηκε παρὰ. φύσιν διατεϑέν. 

ΖΑ͂Ι 7." Ἐξέστηκο γὰρ τῆς κατὰ φύσιν εδαρασίας.. 

μ΄. “Ὅχου ὃν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαὶ, καὶ ἣν τὸ σῶμα 
ψύχηται, ἢ αὖτις ϑερμαίνηται; ἢ χρῶμα ἔΠΈ0 0. ἐξ ἑ ἕτέ-- 
ρου δέχηται, μῆκος γούσου σημαίνει. --- 

ΘΕΟῶ. πὶ γὰρ ἧ ἁπλῆ “μεταβολὴ τῆς τοῦ σώματος. 
κράσεως μῆκος νόσου σημαΐνει, τὸ ποτὲ «ψύχεσθϑαι καὲ 
αὖϑις θερμαίνεσθαι. τὸ σῶμα. ὅπερ ἐστὲ σύνϑετος δυο-. 
κρασία,. πολλῷ πλέον μῆκος νόσου σημανεῖ. μερίζεται 
γὰρ ἐπὶ αὐτῶν τῶν διαϑέσεων ἣ φύσις καὶ ἀναγκάζεται, 

1) Ἐς Ὦ. 2) 600. ΒΞ06. φράζει] ἐκεῖ σημείε εἶναι τὴν 

ὕλην καὶ ἐχεῖσε χαὶ "τὴν ξωφραξιν.. 
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ποτὲ μὲν ταύτῃ προσέχειν τῇ ἀὐεθέσθο; ποτὲ δὲ: ἐκείνη: 
καὶ τῇ μιᾷ μαχομένη ἥ ἑτέρα αὔξεται, ὥστε διὰ τοῦξο 

οὐ δἰς μῆκος αὔξεσθαι τὸ νόσημα. τοῦ δὲ ποτὲ Ψύχεσϑαι, 
ποτὲ δὲ ϑερμαίνεσϑαι θημετον τὰ χρώματα" ταῦτα; γὰρ 

15 δραστικαῖς ποιότησιν ἕπονται. 

ΑΜ. «4ὶ ποικίλαι γὰῤ διαϑέσεις χρονιώτεραι τῶν 
μονοειδῶν. 

μα΄. “δρὼς πουλὺς ἜΕῚ ὕπνου ἄνευ τινὸς αἰτίης φανερῆς 

γιγνόμενος, τὸ σῶμα σημαίνει ὅτι πλέονι τροφῇ χρέε-, 

ται. ἢν δὲ τροφὴν μὴ λαμβάνοντος τοῦτο γηγεαι, σήν 
μαΐνει ὅτε κενάσιος δέεται. ---- 

- ΘΕΟῷ. Κατὰ δύο τόπους γίνεται πολὺς ἱδρὼς ἐξ 
[ ἘΣΘ ραν πΣ Κῆνς ᾿ ᾿ ἃ ὦ, "Ῥ3. ᾿ ὙΣΣ ΞΝ 
ὕπνου" ἢ γὰρ διὰ πολλὴν. τροφὴν ἢ διὰ περίττωμα" ξὼν 

οὖν ἄνευ τινὸς αἰτίας φανερᾶς ἐξ ὕπνου, γένηται ἱδρὲς 
πολὺς, τυχὸν, εἰ μή ἔστε νότιον τὸ κατάστημα, σημαίνει 
ὅτι τὸ σῶμα πλείονι τροφῇ χρῆται. καὶ γὰρ αἵ τροφαὶ, 

. ᾿ ες Ν ’, ᾿Ὶ ο᾽ ᾿Ὶ , 

μάλιστα δὲ αἱ ϑερμαὶ ϑερμαίνουσι τὰς ὕλὰς καὶ λεπτύυ- 
γουσι καὶ ἀποδιώκουσιν αὐτὰς ἐπὶ τὰ ἐχτὸς καὶ ἱδρῶτας 
ποιοῦσιν. ξὰν δὲ τροφὴν. μὴ. λαμβάνων ἐξ ὕπνου πολλὰ 
ἱδροῖ, τοῦτο σημαίνει , ὃτι σπελῆϑός ἔστι περιττωμάτων, 

ὅπερ πλῆϑος κενώσεως δεῖται. διὰ τί δὲ εἶπεν ξξ ὕπνου; 

ὅτι ἐν τοῖς ὕπνοις ἐνεργοῦσι πᾶσαι. αἵ φυσικαὶ δυνάμεις 
καὶ τότε τὰ ἄχρηστα ἀπὸ τῶν χρηστῶν διακρίνονται. 

μβ΄. Ἰδρὼς πουλὺς, ψυχρὸς. ἢ ϑερμὸς αἰεὶ ῥέων ΓΕ ψυ- 

χρὸς 1) μείζω, ὃ δὲ θερμὸς ἐλάσσω νοῦσον σημαίνει.-- 

ΘΕΟᾧ. Σημειωτικὸς καὶ οὗτος ὃ ἀφορισμὸς καὶ 

περὶ ἱδρώτων διαλέγεται" ἄλλ᾽ εἰ μὲν ϑερμὸς ὃ ἱδρὼς, 
βραχυχρόνιον τὸ γόσημα σημαίνει διὰ τὸ εὐδιαφόρητον 
713 ὕλης, ἥτις ἐστὶν ἢ ξανϑὴ χολὴ, ἣ καὶ τὰς δυνάμειθ 
ἐῤῥωμένας ἐνδείκνυται. ὃ ψυχρὸς δὲ Ἰδρὼς μακροχρόνιον ᾿ 
δηλοῖ ζὸ »όσημα διὰ τὸ πάχος τῆς ὕλης χαὶ τὸ δυσδια- 

φόρητον. οὕτως μὲν κεχωρισμένοι ὄντες σημαίνουσι». εἶ. δ' 
Ὅτι: ὑποστῶσι παρὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον, εἰ μιὲν ὅ 

1) πλείω σοδά, 
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᾿ϑερμὸς ἐπιχρατεῖ, βραχυχρόνιον τὸ νόσημα, εἰ δ᾽ δ ψυ- 
χρὸς ἱδρὼς, μαχροχρονίώτερον. καὶ αἱ αἰτίαι εἴρηνται: 

. Ἰστέον δὲ ὅτι διὰ τοῦ ἀεὶ δέων τὴν ὁ τέμηνοη δύσιν τοῦ 
1 ἐδήλωσεν. 

ΖΜ. ““κρίτως ἐν παντὶ χρόνῳ τῆς γόσϑ ἀμφότεροι 
δηλοῦσι πλῆϑος. ἔστι δὲ ὃ μὲν “Ψυχρὸς χείρων, δ᾽ δὲ ὙΠ 
"ἰὸς ἧττον ὀλέϑριος. 

μγ΄. Οἱ πυρετοὶ ὁκόσοι ἢ διαλοίποντες διὰ τρίτης ἐσχυ- 

φότεροι γίνονταϊ, ἐπικίνδυνοι. ὅτέῳ δὲ ἂν τρόπῳ ἘΠ : 
λείπωσι, ΠΠΜΟΤΡΕΣ ὅτι ἀκένδυνοι. -- 

᾿  ΘΕΟΘΦ. Ἐνταῦϑα περὶ συνεχῶν τυρξτῶν διαλέγεται, 
ὡς δηλοῖ τὸ εἰπεῖν αὐτὸν, ὁκόσοι μὴ; διαλείποντες, μὴ 
διαλείποντες γὰρ συνεχεῖς εἶσιν, ἀλλὰ καὶ συνεχῶν ἐχεί- 

γῶν τῶν χκαυσωδῶν. καὶ τοῦτο πάλιν δῆλον δεὰ τοῦ. εἰ- 

πεῖν αὐτὸν, διὰ τρίτης ἰσχυροὶ γίνονται. ὃ δὲ λέγει, .τοι- 
οὔτόν ἐστιν ξὰν οἵ καυσώδεις πυρετοὶ διὰ τρίτης ἰσχυρέ- . 
τεροι γίνωνται τουτέστιν ἐὰν. ὃ. τρίτος, ἐπιπαροξυσμὸς 
σφοδρότερος φανῇ, ἐπικίγδυνοΐ εἶσι, καὶ ἥ αἰτία, ὅτε ἐν- 
δείκνυται πάχος ὕλης καὶ ἀσθένειαν δυνάμεως, ἀλλὰ μὴν 

- καὶ ὅτι οὐ καιρὸς ἐπιδόσεως. τροφῆς ἔστι τὸ “τηνικαῦτα 
διὰ τὴν συνέχειαν. τοῦ παροξυσμοῦ" ἄλλως τε ὅτε “σημαί- 

γουσι κύριον φλεγμαΐνειν μόριον, τυχὸν πνεύμονα ἢ ἧπαρ. 
ἀλλὰ μὴν καὶ σῆιψιν πολλὴν ὃν τοῖς ἀγγείοις δηλοῦσι. διὰ 

ταύτας οὖν τὰς αἰτίας οἵ μὴ διάλειμμα δεχόμενοι πευρε-- 
τοὶ ἐπικίνδυνοι, οἵ μέντοι διάλειμμα δεχόμενοι, οὐ κινδυ- 
“γώδεις διὰ τὰς ἐναντίας αἰτέαβ. διάλειμμα δὲ ἀκουστέον 
οὐ τὴν παντελῆ ἀπυρεξίαν, ἀλλὰ τὴν μειοπυρδξίαν. 

24.211. Ἐΐτε σφοδροῦ καὶ μακροῦ γεγονότος τοῦ πα- 
ροξυσμοῦ, εἴτε καὶ “μὴ, σημαΐνει ὅτι ἀκίνδυνον, ὡς μήτε 
διὰ φλεγμονὴν γινόμενοι, μήτε ἐπὲ κακοήϑει,. σήψειν χυ- 
μῶν. ἀμφότερα γὰρ οὖκ ἀφικνοῦνται εἰς ἀπυρεξίαν. 

ς , ᾿ 4 , 5. , 3. ἤν: “Οκόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, τουτέοισιν ἢ φυμᾶτα, ἢ 
ἐς τὰ ἄρϑρα πόνοι ἐγγίνονται. --- ὁ ͵ 

ΘΕΟφ.. Πυρετοὶ μακροὶ γίνονται διὰ πάχος ὕλης" 
ς 

ἐπὲ τῶν τοιούτων οὖν πυρετῶν καὶ κατὰ ἀπόστασιν ἢ 
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χρίσις γίνεται ᾿ ὥσπερ τοῖς ὀξέσι δὲ Ἰδρώτων: διὰ φὸ εὖ- ̓ς 
᾿διαφόρητον τῆς ὕλης. αἵ᾽ οὖν ἀποστάσεις τοῖς χθονίοις. 
γοσήμαδιν εἰς τὰ ἄρϑρα γίνονται διὰ τὴν εὐρυχωρίαν ̓  
διὰ τὴν ϑερμασίαν τῶν ἄρϑρων, σιροτρεϊτομένης, ταύτης. 
τὰ περιττὰ, ἐξ ὧν καὶ πόνοι ἤτοι ὀδύναι τοῖς. ἄρϑροις. 

 γίψογται. οὕτως μὲν. δἰ, δὐπαϑῆ. εἶσι τὰ ἄρϑρα" εἶ, γὰρ, 

ῥωμαλέα εἰσὲ, τῇ αὐτῶν δυνάμει ἐχρίπτεδσιν ἐπὶ τὸ δέρμα. 
τοὺς χυμοὺς κἀντεῦϑεν τὰ φύματα. συμβαίνέε γίνεσϑαι.. 

2.22. ΜΙηκύνονται, οὗ πυρετοὶ διὰ τρεῖς. αἰτέαο. ᾿ 
διὰ χυμῶν πλῆϑος ἢ “πάχος ἢ ψυχρότητα τούτων. 

με΄. “Οχόσοισιν ἢ φύματα, ἢ ἐ ἐς τὰ ἄρϑρα πόνοι ἐπ πυ- 
ρετῶν γίνονται; οὗτοι σιτίοισι πλέοσι, χρέονται. --- 

ΘΕΟΦ.. “Ο. νῦν ἀφορισμὸς περὶ τῶν ἀναπκομιζομένων, 
ἐκ νόσου εἴρηται. λέγειν δὲ ὅτι ὅσοις μετὰ τοῦ ἄπαλλα-, 

“- -Ὁ Ξ » ᾿ : , “γῆναι τοῦ νοσήματος συμβαίνει γίϑφεσϑαν φύματα ἢ πό- 
τ ἵν 3,3 δὶ ἘΞ τον κι ᾿ τ , τ ἘΣ 

»ους περὲ τὰ ἄρϑρα, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οὕτοι πληϑὲν σι- 
Σσίων χρῶνται. καὶ ἧ αἰτέα, ὅτι ὑπὲρ τὴν ἀναλογία» φῆς. 
-δυνάμεως αὐτῶν κέχρηνται: τῇ τροφῇ, κἂν τούτῳ ἀπε- 
πτοῦσὲ καὶ περισσότερα ἀϑροίζονται τὰ περιστὰ, ὅϑεν εἰ 

μὲν πρὸς τὰ ἄρϑρα ἐνεχϑῶσι; γίνονται, ἀποστάσεις χὰπ᾿ 
τούτου πόνοι, εἰ δ' ἐπὸὲ τὸ δέρμα; τὰ καλούμενα φύμυτα:. 

2.221. “Πὴ δυναμένης τῆς φυσικῆς δυνάμεως φέρειν ̓  

τὸ πλῆϑος. 

ες. Ἢν δῖγος ἐμπίπτῃ , πυρετῷ μὴ διαλαίηονεὶ ἢ ἴδ. 
ἀσϑενέϊ ξόντὶ, ϑανάσιεμον. --- 

ΘΕΟΦ. ᾿Ενταῦϑα στερὶ συνεχῶν πυρετῶν σημαίνεται 
δ᾽ λόγος αὐτῷ εἶναι ἐκ τοῦ εἰρῆσϑαι πυρετῷ μὴ διαλεί- 

σονγτι". ἐὰν οὖν συνδχεῖ πυρετῷ δῖγος ἐπτυσοίσετῇ τουτέστι» ὁ 

εἶ μέχρι 'πολλοῦ χρόνου εἰσβάλλει τὸ ᾧῖγος, ἤδη ἀσϑενᾶξ. 
ἐούσης τῆς δυνάμεως; ϑανάσιμον, ὅτι ἐπὶ τῷ ῥίγει ἢ 58: 
γοῦνταιν τὰ περιττὰ ἢ οὗ κενοῦνται. καὶ εἶ μὲν κεγοῦνται» 

“πλέον καταλύεται ἥ δύναμις διὰ τὴν κόνωσι»" εἰ δὲ οὐ 
κενοῦνται, δηλοῦται παντελῶς ἀσϑενὴς εἶναι δύναμι, 
καὶ διὰ τοῦτο δλέϑριον᾽ ἄλλως τε ὅτι εἴ κενοῦνται τὲ 
πιερέντὰ, ὃ πυρετὸς δὲ μένει, δηλοῦται περιουσία χυμῶν. λ 
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εἰ δὲ μὴ κενοῦνται; δηλοῦται. 1). ἀδοσνὴς εἶναι ἥ δύγα- 
ΠΣ καὶ διὰ τοῦτο. ϑανάσεμον. 

᾿ ΖΑ. Οὐκ "οἶπτεν ἐπὶ πέσῃ, ὃ Ὁ δὴ μίαν. χωραθολ᾽ 

: τοῦ ῥίγους δηλοῖ, ἄμ ἐπιπίπτῃ τ Ὸ πλείονας. καταβολὰς. : 

δΉΛΟΙΣ - Ὅὸῦῦτοὸ τὸ τὐτι ἐπα τ εῖτθ 1 

εἰζ΄. «41 ἀποχρέμψεις. αἵ ἂν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι μὴ δια- 
. λείπουδί. αἵ πελιδναδ, καὶ. αἱματώδεες » καὶ δυσώδεες, 
- χα χολώδεες, ἅπασαν χακαΐ" ἀποχωρέουσαν δὲ καϊῶς, 

ἀγαϑαΐ οὕτω καὶ κατὰ τὰς διαχωρήσιας » καὶ τὰ οὖρα. 
ἢν δὲ μή ἦν τῶν “ξυμφερόντων ἐγιρένηται διὰ τῶν. τό- 
σῶν τοὐτῶν, κακόν, τ΄. : ΞΞΞ.:2: 

ΘΕΟΦ. -ο παρὼν ἀφορζαμδς, ἀπὸ μοχϑηρῶν ) ση- 
μείων χρηστὴν ποιεῖται διάγνωσιν. λέγει. :7ὰ0 ὅτε τὰ χε- 
νούμενα 9) μοχϑηρὰ" ἀπὸ Τοῦ “σώματος ἐν συνεχέσι, τευρ8- 

τοῖς ἢ. διὰ στόματος ἢ δὲ οὔρων ἢ διὰ -διαχωρημάτων. 

εἶ μὲν πρὸ. πέψεως ἐχκριθῶσι,, ὀλέϑριά εἶσι" λόγῳ γὰρ 
συμπτώματος παὲ. οὐ »όμῳ φύσεως ἐκμεγοῦνταν.. - εἶ, δὲ 
μετὰ πέιμιν. ἐκκριϑῶσιν, ἀγαϑά εἶσι νόμῳ φύσεως ἔσκρι- 
ψόμενα καὲ οὐ βίᾳ συμπτώματος. ᾿ἂἕ μὲν οὖν πελιδναὲὶ 
4) ἀποχρέμψιες τουτέστιν αἵ χαϑάρσεις αὖ διὰ λάρυγγος. : 
χαὲ τραχείας͵ ἀρτηρίας πρὸ πέψεως. γενόμεναι ἀποχρέμ- 
ψεις γέχρωσιν τῶν μορίων σημαίνουσιν, αξ “δὲ αἱματώδεις 
διάβρωσιν ἀγγείου, αἴ δυσώδεις. δὲ 11: ὁδόνας, χαὲ αἱ χ0: 

λώδεις χολὴν ἄκρατον. κατὰ τὸν. αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ 

οὔρων χαὲ διαχωρημάτων" ἐκκρινόμεναι., ᾿χακαΐ εἶσιν αἵ 
διαχωρήσειρ" εἶ δὲ μετὰ πέψιν, πᾶσαι αἵ τέ. διὰ στόμα- 
τος χκενώσεις καὲ ξρων καὶ διαχωρημάτων ἀγαϑαὶ εἶδε. τεχ-- 
μήριον δὲ τοῦ γαλῶς ἐχχρίνεσθαι ταῦτα “ἢ εὐφορία » τοῦ 
δὲ χκαχῶς, ᾿ δυραρεία, ἀλλὰ. «μὴν καὶ ἢ τοῦ κάμνοντος 

1) παναδρανῆς Υ. ἅι ς. 2) χυμῶν Υ. π: 8) περιττὰ γ, 4. 
4) Ο0Όῦ. Ἐ80." “ἀνγάχοεμψις «ἡνίσο; δὲ ὑπερῴας ἐστὶ τὸ ἐμούμενον 
φερόμενον. ἀπόχρεμψις, δὲ λέγεται ἐπὶ. Ἢ χαϑάρσει τοῦ λάρυγγος χαὺ᾿ 

τῆς “τραχείας ἀρτηρίας. -- ἀγελαῖος Ἰατρὸς ορροπίίυν Ἱπποχρατείῳ. --- 
ὁ ἀγελαῖος. Ἰατρὸς χαὶ ἰδιώτης, ὃ δὲ τεχνέτης- ζαὶ “Ἱπποχρατεΐοις ὀφ-: 
ϑαλμοῖς χεχρημένος ἱατρός.. --- δεῖ προσυπαξοῦσαι τὸν προσδιορισ-- 

ειἱὸν ἐχεῖνον τὸν ὃν τῷ ὑπομνήματι. εἰρημένον τῷ Ταληγᾷ. τῇ δεαέτῃ. 

Ὡ 



414 

κράσις χαὶ ἢ τοῦ νοσήματος ἰδέα Χχαὶ ὥρα καὶ χώρα. τὸ 
δὲ ἐπὲ τῇ τελευτῇ. τοῦ ἀφορισμοῦ γεγραμμένον τοιοῦτόν... 
ἔστι, ὅτε βὰν μή τι τῶν ξυμφερόντων ἴ ἢ διὰ »στόματος ἢ 

δὲ οὔρων Ὦ διὰ διαχωρημάτων πενοῦται, κακόν ἐστιν. 

441. “Ἵποχρέμψιάς φησιν» τὰς διὰ στόματος ἐχκρί- 
σεις, ὥσπερ ἀποχωρήσεις τὰς διὰ τῆς ἕδρας. 

μη΄. Ἐν τοῖσι μὴ διαλείπουσι πυρετοῖσιν, ἢ ἢν τὰ μὲν ἔξω 
ψυχρὰ ἔῃ, τὰ δὲ ἔσω καίηται καὶ δέψην ἔχῃ, ϑανά- 
σιμον. --- 

ΘΕΟΦ. Περὶ συνεχῶν πυρετῶν καὶ γῦν διαλέγεται, 
καί φησιν, ὅτι ἐν τοῖς μὴ διαλείπτουσι πυρετοῖς ἣν τὰ 
μὲν ἔξω ψυχρὰ ἔῃ, τὰ δὲ ἔνδον καίηται καὶ δίψαν ἔχῃ, 

- - - 

ϑανάσιμον. δηλοῖ γὰρ φλεγμονὴν εἶναν ἐν τοῖς σπλάγ-. 
’ - χνοις ἢ ἐρυσίπελας, καὶ ἐπειδὴ ἢ φύσις πρόνοιαν ποιεῖς: 

ται τοῦ πάσχοντος μορίου, συννεύεν πρὸς τὰ ἐντὸς μετὰ 
» 5» , ᾿ “ - ΕῚ - ν δ» ’ Α , 

τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ χκἀντεῦϑεν τὰ ἔξω ψύχεται, τὰ δὲ 
ΕΣ , ᾿ - 4 325,» 4 ΠΝ 
ἔσω καίεται. διὰ γοῦν τὴν ἀξιόλογον φλεγμονὴν τοῦ 
σπλάγχνου ἢ τὸ ἐρυσίπελας ὃ ϑάνατος ἕπεται. ὅτι δὲ 
ἀξιόλογος ἥ φλεγμονὴ, καὶ ἢ δίψα δηλοῖ. 

μ΄. Ἔν τοῖσι μὴ διαλείπουσι πυρετοῖς, ἣν χεῖλος, 
ὀφρὺς, ἢ ὀφϑαλμὸς, ἢ δὶς διαστραφῆ, ἣν μὴ βλέπῃ» 
ἢν μὴ ἀκούῃ, ἤδη ξόντος ἀσϑενέος, ὃ τε ὧν τουτέων 
γένηται, ἐγγὺς ὅ ϑάνατος. --- 

ΘΕΟΘΦ. Ἔν τῷ παρόντι ἀφορισμῷ ̓ ϑανατώδη σημεῖα 
καταλέγει καὶ δείξη λαμβάνει ἀπὸ τῶν 1) ψυχικῶν δυ- 
»άμεων ἤτοι κινητικῶν καὶ αἰσϑητικῶν. φησὶν οὖν ἐν συ: 
»εχέσι πυρετοῖς ἐὰν ταῦτα τὰ -πάϑη φανῶσιν, ἀσϑενοῦς 

ὄντος τοῦ κάμνοντος, ἐγγὺς ὃ ϑαάνατος. δηλοῦται γὰρ 

Ν 

ἄμετρος ϑερμότης ἐκ φλε ἐγμονῆς τοῦ ἐγκεφάλου, ἥτις καὶ 
τὸν ἐπὶ ξηρότητι “σπασμὸν εἰργάσατο, ὑφ᾽ οὗ 23) σπασμοῦ 

καὶ τὰ προειρημένα μόρια διεστράφησαν. ὃ τοιοῦτος δὲ 

1) ζωτιωῶν Ψ, Ὁ. Ο.Ψ 2) ΟΟὉ. ΕΞ. οὐχέτι γὰρ ἀχτινοειδῶς Ἴ, 

φύσις ἐφαπλοῖ χαὶ οἷον ἐπεχτείνει. τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν, ἀλλ εἷς τὸ “᾿ 

βάϑος συννεύουσα ἀπρογόητα ἐᾷ τὰ ἄχρα, ηπδ6 ἐτϊαίθα βαπί εἰ οἷον 
γενεχρωμένα., 

τ 



“ἀϊἹδ 

σπᾶσμος ἀνίατος; ὄλλως τὸ ὅτε ἀσϑένεια παντελὴς τοι᾿ 
ψυχιιοῦ πνεύματος δηλοῦται. ἀλλ᾿ ἰστέον, ὅτι εἰπὼν, ἣν 

χεῖλος ἢ ὀφθαλμὸς ἢ ὀφρὺς ἢ δὶς διαστραφῇ» ᾿δήλωσε 
τὰς κινητικὰς δυνάμεις πάσχειν, τὰς. αἰσϑητικὰς δὲ, διὰ 
τοῦ εἰπεῖν, ἣν μὴ βλέπῃ, ἣν μὴ ἀκούῃ. 

2.41. «42 διαστροφαὶ τῶν μορίων γίνονται τεινομέ- 
νῶν τὲ καὶ συνελχομένων ἔὃπὶ τὰς ἰδίας ἀρχὰς τῶν εἰς 

- αὑτὰ καϑηκόντων νεύρων" αὐτὸ. δὲ τὸ τείνεσϑαι φλεγμο- 
γα15, καὶ σκίῤῥοις καὶ ξηρότησι καὶ ψύξεσιν ἀμέτροις 

ἕπεται. ᾿ ἿΞ 

γ΄. Ὅκου ἐν τῷ πυρετῷ μὴ διαλείποντι δύσπνοια γίνεται 
καὶ παραφροσύνη, ϑανάσιμον, -- 

ΘΕΟΦ, Δύσπνοιά ἐστε κακὴ ἀναπνοῆ. αὕτη ἢ μὲ- 
γάλη ξστὲὶ καὶ πυκνὴ ἢ μεγάλη καὶ ἀραιὰ ἢ μικρὰ καὶ 
πυκνὴ ἢ μικρὰ καὶ ἀραιά. ἐνταῦϑα οὖν περὶ τῆς μεγάλης 
καὶ ἀραιᾶς ὁ λόγος τῷ “Ἱπποχράτει. αὕτη γὰρ τὴν παρα: 
φροσύνην 1) μηνύξι. φησὶν οὖν, ὅτι ἐξὸν ἐν πυρετῷ δια-᾿ 
καεῖ δύσπνοια γένηται, τουτέστε μεγάλη καὶ ἀραιὰ ἀνα- 
πνοὴ καὶ παραφροσύνη, ϑανάσιμον. καὶ ἡ αἰτία, ὅτι ἧ. 
μὲν τὴν καρδίαν δηλοῖ πὲττογϑέναι, ἡ. δὲ παραφροσύνη 

᾿φὸν ἐγκέφαλον. γίνεται δὲ αὕτη ἡ δύσπνοια, ἥτις καὶ τὴν 
παραφροσύνην μηνύει, ἐπὶ βλάβῃ τῶν ἀναπνευστικῶν ὁρ-- 
᾿γάγων φλεγμηνάντων. ἢ παραφροσύνη δὲ διὰ τὸ πέμτι-. 
'σϑοαι ἀτμοὺς περὶ τὸν ἐγκέφαλον, ὥς ἐστιν ἰδεῖν ἐπὲ 
περιπγευμονίας. γίνεταν γὰρ ἐπὶ τῆς περιπνευμονίας 
φλεγμονὴ ἐν τῷ πνεύμονι" διὰ ταύτης βλάπτεται ἥ ἄνα- 
πνοὴ, ἀτμίζουσα δὲ πέμπει παρὰ τὸν. ἐγκέφαλον καὶ' 
ποιεῖ παραφροσύνην; ὥστε προηγεῖται ἡ δύσπνοια τῆς : ! 
παραφροσύνης. ᾿ 

221Μ. δύσπνοια καὶ παραφροσύνη γίνεται, σοτὲ μὲν 
ἀμφότερα, πεπονϑότος τοῦ ἐγκεφάλου, τοτὲ δὲ δύσπνοια,. 

πεπονθότων τῶν ἀναπνευστικῶν. ὅταν οὖν τεροηγήσηται 
σταρα Ἴ ἐπακολουϑήση δὲ ἢ δύσπνοια, τοῦ ξγκε- , 3Ξταραφροσυνῆ, ὃπ σῇ ὁξὲ, ἡ ουσσνοία; ) δγκχ 

1) δηλοῖ Ὗ. Ὁ. 



410 

'φάλου ἐστὶ τὸ πᾶϑος. εἰ δὲ προηγήσηται͵ ἥ δύσπνοια, Ὁ 
τῶν ἀναπνευστι"ῶν μᾶλλόν ἔστι τὸ πάϑος. 

,γο΄. Ἔν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποστήματα » ἢ λυόμενα πρὸς 
τὰς πρώτας κρίσιάς, 1) μῆκος νούσου σγμαένει. --- 

ΘΕΟΦ. Πρώτας κρίσίας λέγει τὰς τετάρτας ἡμέρας 
χαὶ τὰς ἑβδόμας. ξὰν ὃν χατὰ ἀπόστασιν γένηται ἢ κρίσις 
ἐν πυρετοῖς, χαὲὶ μὴ λυϑῶσιν ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις τὰ. 

ἀποστήματα, εἰς μῆχος χρόνου ἐχταϑήσξται τὸ )όσημα, 
. διότι ἡ ὑποκξιμένη ἂν τοῖς ἄρϑροις ὕλη παχυτάτη ἐστὶ 
καὶ διὰ τοῦτο χρόνου δεῖται πρὸς πέψιν. 

ΟΡ. ἘΒ56.. 2) Καὶ οὗτος ὅ ἀφορισμὸς σαφής ἐστιν. 
ὑποτέϑεται γὰρ ὅτι ἐὰν πυρέντοντός τινος ἣ χρίσις κατὰ. 
ἀπόστασιν: γένηται ἔν τισι τῶν ἄρϑρων » εἶτα μὴ λυϑῶσι 

τυχὸν μὴ πυοποιηϑῶσι. τὰ ἀποστήματα ἐκεῖνα, τὸ γὰρ 
μὴ λυόμενα ἂντὲ τοῦ μὴ πυοποιηϑῶσι πρὸς τὰς πρώτας 
“ρίσιας, τυχὸν ἐὰν μὴ. ἐν ταῖς πρώταις ἡμέραις τῶν χρίς 
σεῶν πυοποιηϑῶσε τουτέστιν ἐν τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ ἢ ἐν 
τῇ ἑβδόμῃ» σημαίνειν ὅτε εἰς μῆκος χρόνου ἐκταϑήσεται. 
ἢ αὐτὸν. τὸν πυρετὸν εἰς μῆχος. χρόνδ ἐκτείνεσϑαι, ἐπειδὴ 
ὑπόκειται ἥ ὕλη παχεῖα οὖσα ἐν τοῖς ἄρϑροις" διὰ τοῦτο 
οὐδὲ ἐλύθη" ἢ ἐὰν ἀπεπαύσατο ὃ πυρετὸς, σημαίνει ὅτις 
αὐτοὶ οἵ ὄγκοι τῶν ἀποστάσεων τῶν ἐν τοῖς ἄρϑροις Ἐῦν- : 

τῶν ὅτι εἰς μῆκος χρόνου ἐχταϑύσονταν διὰ τὸ πάχος τῆς 
ὕλης ἄἀμεταβλήτου τυγχανούσης. 

ε , - »Ὕ - νβ΄. “Οχόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, ἢ ἔν τῇσιν ἄλλῃσιν 
5.9ς , ᾿ , ς 3 ὌΣαν " : ἀῤῥωστίῃσι κατὰ προαίρεσιν οἱ ὀφϑαλμοὶ δακρύουσιν, 
οὐδὲν ἄτοπον" ὁκόσοισε δὲ μὴ καϊὰ προαέρεσιν, ἄτο- 

- 7γώτερον. ---᾿ . 

ΘΕΟΦ. 3) Δἀάκρυόν ἔστιν ὑγροῦ κένωσις δὲ ὀῳϑαλμῶν' 

1) παραφροσύνην δηλοῦσιν ἢ μᾶλλον εἰπεῖν μῆξος νόσου Υ. ἃ: 
2) Τοίστι -Ξομο] θη ἰγδΏββουρ51, αἱ ἀἰδογορᾶηίία ἰμίογ ϑιίθρμᾶπιμθ 
Βῖν δ. Ἰηίεγρτοίθοιη βοου δ θηϑῖθ φοβὶοὶσ. οἱ ΤΠΘΟΡΆΙ τ ραίοαί . 

8) ΟΟὉ. ἘΞ5Ο. χατὰ προαίρεσιν δαχρύομεν, ἡνίχα ἐξιλεούμεϑα χαὺ 
δεόμεϑα τὸ ϑεῖον, --- ἡνίχα ἀποβολὴν φίλων ἢ συγγενῶν ἢ στέρησι» 
χοημάτων ὑπομέγομεν. --- ἀπροαιρέτως διὰ αἰχισμοῦ χαὶ μαάστιγοδ),. 
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γένεται. δὲ τὸ δάκρυον. ἢ ἀπροαϊφέτως Ἶ ἢ κατὰ Ὑπυθεῖρε- 
“σιν καὶ κατὰ προαίρεσιν μὲν ἢ δὲ ἐξιλασμὸν ἢ διὰ στέ- 

φησιν. φίλων ἢ χρημάτων; ἀπροαιρέτως: δὲν 1) ἢ. δὲ αἷ- 

κισμὸν, διὰ τὴν ὀδύνην. ἢ διὰ πρλλὴν οἰνοποσίαν, τῷ 

ϑερμαίνεσϑαι τὰς ὕλας. ἐν τῇ κεφαλῇ 1] διὰ φλεγμονὴν 
τοῦ ὑπεζωκότος ὑμένος τοῦ ὀφθαλμοῦ. ἢ δὲ ἀσϑένειαν 

τῆς αὐτοῦ καϑεκτικῆς δυνάμεως, περὶ οὔ νῦν ὃ. λόγος τῷ 
Ἱπποκράτει, ὅπερ. καὶ. ἀτοπώτερον ἔφη τῶν λοιπῶν τῶν 
'χατὰ προαίρεσιν, γινομένων, διὰ «τὸ ἐσχάτην. ἀτονίαν τῆς 
καϑεχτικῆς δύνάμεως. σημαίνειν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτε διὰ τοῦ 

, μεριποῦ; πάρἀδείγματος. τοῦ ὀφθαλμοῦ τὸ ὅλον. σῶμα 

᾿ ἐδήλωσεν ἅτονον ἴοι, τὴν 2, 55... δύναμι». : 

24.217. Ἐῤ γὰρ μὴ διά, σι ̓ πάϑος. τῶν ̓ ὀφθαλμῶν, 
ἀῤδωστία. τῆς καϑεχτικῆς ἐμφαίνεται. - 

ψγ᾽, “Οχόσοισιν ἔπὲ τῶν- ὀδόντων ὃν τοῖσι πυρετοῖσι. σεερί- 

γλμσχρα γίνεται, 2) ἰσχυρύξερρὶ γίνοῦται, αὐτέων. οἵ 
πυρετοί. - 

ὍΕΟΦ. 8) "Σημεῖον ἐνταῦϑα, ρεπ τοῦ εἷς. χρόνον. 

ἐπιτείνεσθαι τὸ νόσημα τὸ γλίσχροῦς γίνεσθαι τὰς ὁδόν! 
τας ἐπὲ τῶν πυρετῶν" σημαίνουσι. γὰρ παχεῖαν᾽ τλην Χχαὶ 
φλεγματικὴν τὴν τοῦτο: ποιοῦσαν.. γίνεται! δὲ οὕτω: τὸ π6- 
φίγλισχρον, ψυχρῶν. καὶ γλέσχρων. χυμῶν. ὄντων “ἔν: τι “0: 
μόάχῳ, ἀτμοξεδῶς. εἷς τὰ οὔλα τῶν ὀδόντων ἀνιεμένης: τῆς 
ὕλης καὶ πηγνυμένης εἰς τοὺς ὀδόντας. διὰ τὸ εἶναι αὖ- 
χοῦς ψυχροὺς. καὶὲ ̓ ξηρούς. ᾿ 

ΖΔΑ͂Μ. Ταῦτα γὰρ γίνεται ὑπὸ ̓ πλήϑουο ϑὲρ δος β 
ὑγρότητα φλεγματικωτέραν. ὑπάρχειν. τῷ: πσίμοῖς με- 
ταδηλοῦντα. 

“νὸ΄. “Οχόσοισιν ἔπὲ πουλὺ βῆχες ξηροῦ βραχέα ἐροϑίξ θὺΞ 

- διὰ πολλὴν οἱγοποσίαν, --- διὰ φλεγμονὴν τοῦ ἐπιπεφυκότος ὑμέ- 
νὸς τοῦ ὀφρθαλμοῦ; -- δὲ ἀσϑέγνειαν τῆς καϑε;τιξσῆς δυνάμεως." 

1) ἢ -- ὀδύνην οπιὶ Ὁ, 5) Ἰσχυροὺ Ὁ. 3). ΟΟὮ, ΕΒ6. δεῖ 
δὲ χαὶ τῷ Τ᾽ αληνείῳ προσδιορισμῷ μεμνῆσθαι ἱ. 6. εορίίατο αἰδείδπν 
ἀδδτοίϊ. --- ΞΔ ρ6 απὶτη ἀδπίϊππ νἰβοοβίίαα 6 υἱοί Πδβοϊ(αγ. 

ΣΙ. ἘΠ 27 
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σαι, ἦν πυρετοῖσι. χαυσώδεσιν, οὐ πάνυ τε διψώδεῤς, 
εἶσι. --- 

ΘΕΟΦ.. 1) Βῆχες ξηραὶ λέγονται, ἐφ ὧν οὐδὲν ὁὼν 

᾿πτύεται. γίνονται δὲ ἐπὶ τραχύτητι τῆς φάρυγγος ἀπὸ 
᾿ ψυχρᾶς δυσχρασίας, ἥτις διὰ τὴν ἔν’ βηχὶ κίνησιν ἐκ τῶν, 

σπλησίων ἕλκει ὑγρότητα, κἂν τοὐτῷ παύει τὴν δίψαν τῶν 

χαυσωδῶν πυρετῶν. ὅτι. δὲ περὶ Τῆς βηχὸς. ταύτης ὃ λό- 
γὸς ἐστὶ τῷ Ἱπποχράτει; δῆλον ἔκ τοῦ εἰπεῖν. βραχέα 

ἐρεϑίζουσαί, αὕτη γὰρ καὶ μόνον βραχέα ἐρεθίζει. 

“ΖΑ͂. «Αἱ ξηραὶ βῆχες γίνονται ἢ ἐπὲ δυσχρασίᾳ 

τῶν ἀναπνευστικῶν Ἃ ἐπὶ τραχύτητι τῆς φάρυγγος ἢ ὀλί- 

γου καὶ λεπτοῦ ὑγροῦ καταῤῥέοντος. ὅτι δ᾽, ἂν ἦ τούτων, 
ἐπιτέγγεταί πῶς καὶ οὗ ξηραίνεται τὰ περὲ τὴν ἀρτηρίαν, 
χωρία, διὸ ἧττόν εἰσι διψώδεις. ᾿ 

. Οἱ ἐπὶ βουβῶσι πυρετοὶ πάντες καχοὶ, πλὴν. τῶν 

ΡΞ ΝΣ - 

ΘΈΕΟΦ. 2) Βουβών ἐστι φλεγμονὴ ἀδένων, ἀδὴν δὲ 
ἐστι. σῶμα σπογγῶδες. ἀλλὰ τῶν βουβώνων οἱ μὲν ἐπὲ 

ἐπα ΟΣ 

1) 009, ΕΒ56. ἡ ἄπτυστος πλευρῖτις, βήξ ξηρὰ Μ01. 65 68, 4086 παρὰ 

πᾶσι τοῖς παλαιοῖς διαβεβλημένη ἐστὶν, 5οα {5515 ἱγτιίαηθ ὁ {γιϑίάσ. 

2616,-- τὸ οὐ πάνυ ἀδιαφόρως χεῖται" ποτὲ μὲν γὰρ τὸ οὐ πάνυ ἀντὶ 
τοῦ οὐδαμῶς οὐδ᾽, ὅλως εἴρηται, ποτὲ δὲ τὸ οὐ πάνυ. ἀντὶ τοῦ ἐπ. 
ὀλίγον εἴρηται; “ζχαὶ διάφορα φέρονται σημαινόμενα ὑπὸ τᾶν παλαϊῶν, 

οὕτω: γοῦν ὃ ̓ πλά ἅτων ἔφη πέπονθα τοῖς πολλοῖς παραπλήσιόν 7: οὔ 

πάνυ τι σοι πιστέΐω.. --- δυνατὸν οὖν ἐνταῦϑα τὸ οὐ πάνυ χατὰ τῶν, 

ἀμφοτέρων νοῆσαι, αὐ δὰ οὐδ᾽ ὅλως δαΐ ἐπὶ ὀλίγον ει, 2) 181}. 
Σεσαφήνισται ἡμῖν ὃ παρὼν ἀφορισμὸς ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ τῷ πρὸς 
Ζλαυχκῶνα, πλὴν χαὶ νῦν» τὰ εἰχότα τυχῆναν τῆς ἐξηγήσεως. Ξ Τλιοδ 

εἰαγῖαα. εβί, δίθρμδηαπι ἐβ86. δυσίογθμ, --- Βουβὼν γ εται ἐπὶ προ- 
καταρζτιζῆ νυν" ὦ ἴάρξυ, -- ὥσπερ γὰρ δτρατηγὸς ὁρμᾷ χατὰ τῶν : 

ἀντιπάλων πάντως μετὰ τῶν οἱχείων ἐχστρατευμάτων χιγεῖ,.. οὕτως 

“αὶ ἡ φύσις μετὰ τῶν οἱχείων ὀχημάτων συνγεύει ἐπὶ τὸ ὀδυνώμενον 

μόριον πρὸς ἀμύγεν τοῦ λυποῦντος. --- ὡς γὰρ ἐν τῇ περὺ διαφορᾶς, 

πυρετῶν, ϑεοῦ διδόντος, μοϑησόμεϑα, --- βουβὼν ἐπὶ προηγουμένῃ Ἷ 
ν, ς. 6 οαοροβ γα, αὐᾶ6 ἴῃ δγίϊς]ος. ῥυορϑβ!ϊίαγ. --- πλὴν οὐ μό- 

γὸν ἐπὶ τῶν μηρῶν λέγονται βουβῶνες, ἀλλὰ χαὶ ἂν ταῖς μασχάλαις ἱ 

πεὴ ἐν τοῖς παρισϑμίοις, ἐπειδὴ ὃν «τούτοις εἰσὶ τεταγμένοι ἀδένε' 



ὃ . 9. οος 

προχαταρχτικῇ αἰτίᾳ γίνονται, ὡς οἱ ἐπὶ προσπταίσματι 
τοῦ ποδὸς ἢ ἢ λύπῃ, Ῥ ϑυμῷ, οἵτινες χαὶὲ ἐφήμεροι "αλδν-. 

ἶφαιν καὶ ἀκίνδυνοί εἶσι διὰ τὸ λύεσθαι διὰ “μιᾶς ἡμέρας" 
οἵ δὲ ἐπὶ προηγουμένῃ αἰτίᾳ γίνονται, οὖς καὶ κακοὺς 

λέγει εἶναι Ἵπποκρότης διὰ τὸ ἐνδείκνυσϑαι τὰ σπλάγχνα 
φλεγμαίνειν ὑπὸ σήψεως. καὶ τοῦτο δῆλον ὅτε φλεγμονήἡ 
ἔστιν ἐν τοῖς ὑποχονδριοῖς ὃχ σήψεως" τούτοις συμπά- 
σχουσι καὶ τὰ ἀσϑενέοστερα μόρια. δέχονται οὖν τῆς ὕλης 

, δι οὗ βουβῶνές ὡς ἀσθενεῖς τῷ λόγῳ τοῦ πλήϑους, καὲ 
᾿ἐξογκοῦνται φλεγμαΐνοντες. δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτε τοῖς ἂν 
προκαταρχτιπῇ αἰτίᾳ γινομένοις βουβῶσιν ἕπεται πυρε- 
"τὸς; τοῖς δὲ δὰ “προηγεμένης, προηγεῖται. εἰ δέ τις λέγει, 
ὅτι εἰ καὶ τοῖς βουβῶσιν -ἕπεταν πυρετὸς, τοῖς δὲ 1 προη- 

γεῖται, διὰ τὲ “Ιπποκράτης ἁπλῶς εἶπεν ἐπὲ βουβῶσι πῦύ- “ 
οετοὶ, λέγομεν, ὅτε τῇ συνηθείᾳ ἀκολουθῶν τοῦτο εἶπεν" 
ἡ γὰρ συνήϑεια τοῖς βουβῶσί φησιν ἕπεσϑαι τὸν πυρετόν. 

γς΄. Πυρέσσοντι, ἱδρὼς ἐπιγενόμενος, μὴ πο τοῦ 
πυρετοῦ, κακόν" μηκύνει γὰρ ἢ νοῦσος, καὶ ὑὕ 01} 

- πλέω σημαίνει. -- “ζ 

ΘΕΟΦ. 1) Ἐνταῦϑά φησιν. Ἵπποκρότης ὅτε ἐὰν σευ-᾿ 
θετός ἔστι συνεχὴς. "αὲ γένεται πολὺς ἱδρὼς, καὲ οὐ παύεε 

τὸν πυρετὸν τῇ "ενώσει, μηκύνεται ἤ νόσος. χαὶ ἡ αἰτία 

ὅτι. πλῆϑος ὑγρότητός. ἔστιν, ὅπερ χρόνου: δεῖτοι εἷς πέ- 

᾿ ψιν.. διὰ οὖν τὴν ὑγρασίαν τὴν πολλὴν 2:1. τὸ 
γόσημα, 

2.41 7. Ἥ γοῦν ὑγρασία αὕτη δεῖται πέψεως" ἄνοαγ- 
καῖον οὖν ἔστε μηκῦναι τὴν νόσον πρὸς φὸ Ὅ0) 25 
τῆς ὕλης. : ΤΣ ΞΣ 

ἜΡΙΣ 

εἰ ψῷς “Ὑπὸ σπασμοῦ ἢ τετάνου ἐχομένῳ, στυρετὸς ἘΉΤΕ 
μδνος λύες τὸ νούσημα. --- : 

1). 000), ἘΞΌ. “δεῖ εἰδέναι: ὡς πολλάκις ἡμῖν εἴρηται ὅτι ὁ Ἵππο- 

“πράτης διὰ χαλλωπισμὸν. φράσεως καταφρονεῖ, τῆς τάξεως χαὶ τῆς συ“ 
»εχείας τῶν λεγομένων. -- ὀφείλων γὰρ εἰπεῖν ὅτι οἷσι πλείων ἡ 

ὑγρασία ἔν τῷ σώματι, σημαίνει ὅτι εἷς μῆκος χρόνου ὩΣ 23} τὸ 
νόσημα, ἰανοχίῖι οχάϊπεια. 

27 Ἐ : 
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ΘΕΟΦ. 1)Ὁ σπασμὸς καὶ ὁ τέτανος ὑπὸ κενώσεως ἢ ἢ 
πληρώσεως γίνονται. ἄμφω οὖν τούτοις ὃ πυρετὸς ἐπι:- 

γενόμενος λύει τὸ νόσημα, δηλονότι τοῖς ἐπὶ σλήϑει συγ. 

ἐσταμένοιδ. περὶ γὰρ τούτων νῦν ὃ “Ἱπποκράτης διαλέγε-. 

σαὶ. καὶ ἡ αἰτία, ὅτε ὃ πυρετὸς πέττει καὶ 3) ἀλλοιοῖ 
᾿χαὶ διαφορεῖ τὴν ὕλην τὴν ταῦτα τὰ πάϑη ἐργασαμένην. 

εἰ 

δεῖ δὲ καὶ τοῦτο γινώσκειν ὅτε σπασμοὶ τρεῖς εἶσιν, δ᾽ 
μὲν ἐμπροσϑότονος ὀνομαζόμενος, ὃς ἐπὶ πάϑει τῶν ἐγ- 
σὸς μυῶν τῆς ῥάχεως, γίνεται, ὃ δὲ ὀπισϑότονος, ὃς ἐπὶ 
πάϑει, τῶν ἐχτὸς μυῶν. τῆς ῥάχεως γίνεται, ὃ δὲ τέτανος, 
ὃς ἐπὲ πάϑει τῶν ἐντὸς καὶ ἐχτὸς μυῶν τῆς ῥάχεως γί- 
νεταί. εἶ δέ τις εἴποι, ὅτι εἰ καὶ ὃ τέτανος σπασμός ἕξι, 
γεῶς προσέϑηχεν ὃ Ἱπποχράτης ὑπὸ σπασμοῦ ἢ τετάγου,, 
λέγομεν, ὅτι ἕνα ἄμφω δηλώσῃ καὶ τὸ γένος καὶ τὸ εἶ-- 
δος" ὃ μὲν γὰρ σπασμὸς γένος ἐστὶν, ὅ δὲ τέταγος σπα- 
σμὸς μὲν καὶ αὐτὸς, ἀλλ εἶδος. 

ΖΑ. Τῷ γὰρ. κεκρατημένῳ ὑπὸ σπασμοῦ ἢ τετά- 
ψοῦυ ἐπιγενόμενος πυρετὸς λύειν τὸ νόσημα, τὸ μέν τι δια- 
φορῶν τῆς περιττῆς ὕλης, τὸ δὲ τι καὶ πέττων. τῆς ψυ- 
χρότητος. σήμανον ὅτι τρεῖς σπασμοί εἶσιν, ὀπισϑύτονος, 

ἐμπροσϑθϑότονος καὶ τέτανος. 

᾿ ΤΥ, 2 , » χες λὴ 
νῇ Ὑπὸ καύσου ἐχομένῳ, δίγεος ἐπιγενομένϑθ, λύσις. --- 

ΘΕΟΦῷ. 38) Ενταῦϑά φησιν ὅτε ξὰν, πυρετοῦ διακαοῦς 
ς , 3 , ἐν , » . 7 [ὁΞ ὑποπειμένου, δπιγένηταν ῥῖγος, λύε; αὐτόν. διὰ «τί; διότι 

ἐπὶ τοῦ καύσου ἔνδον οὗδα ἦ ὕλη τῶν ἀγγείων συνεχῆ 
τὸν πυρετὸν ἐποίει, τὸ δὲ ὅϊγος ἐπιγενόμενον μετάστασιν. 

"Ὁ "-Ὡ Β , 

τῆς ὕλης ἐποιήσατο ἀπὸ τῶν ἔσω, ἔξω, ἧς καὶ δὲ ἱδρώ- 
τῶν ἀποδιωκομένης καὶ ἀπαλλαττομέγης τοῦ σώματοθρ; 

1) 0. ἘΞ56. οὐκ ἐχυρϊολόγησεν ὃ Ἱπποχράτης ἐνταῦθα εἰπὼν . 
λύει τὸ γόσημια' ἔδει γὰρ αὐτὸν εἰπεῖν, λύει τὸ σύμπτωμα. --- ὁ γὼρ σπα- 
σμὸς χαὶ ὅ τέτανος συμπτώματά εἶσι προδήλως.--- ἀχυρεολεξίῳ ὃν ἐχρήσατο 
Ἱπποκράτης. Αἰ δὶ αα15 οορτίαί, ἔμφραξιν ἰ0}1} σα ρογνοπίθηίθ (6016. λύειν ᾿ 
τὸ νόσημα Ῥ6η6 56 Βαροί. 2) διαλύει Ψ, Ὁ, Ο. 5) ΟΟΌ. 850, 6170 ὃχ 
ἁπλδν τι χοῆμά ἔστιν, ἀλλὰ σύνϑετον" σύγχεϊται γὰρ ἀπὸ χλόνο χαὺ περι" 
ψύξεως. --- Ζπορία. Οποιποάο ἔπ ἔρθτα δγάρηϊο δῖγος δι, υδὶ η 
ὅλοι ϑερμαΐ εἰσι! ἘΠῚ τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ ϑερμοῦ, αυοά ἱπίγογϑαπι (4011: 



ἐν ὃ 

λύσις ἀνάγκῃ τοῦ πυρετοῦ γίνεται. πρὸς δὲ τοὺς ἅπο- 
θοὐ τες πῶς ἐνδέχεται ῥἕγος γενέσϑαι ἐπὲ τῶν θερμῶν 

ὑλῶν, εἰ γε ὃ καῦσος ἐπὲ χολῇ γίνεται, τισιν εἰπεῖν, ὅτε 

δριμεῖα ὕλη ὑπόκειται καὶ ϑερμὴ ἐπὶ τῶν τοιούτων πυ- 
θετῶν. διὰ τὴν ἁγίαν οὖν τῆς δριμύτητος τοῦ χυμοῦ τὸ 
ἔμφυτον ϑερμὸν ἐπὲ τὸ ϑύϑυς. δυννεύει κἀκ τούτου ῥῖ-᾿ 

“γος γίνεται. : : ἷ 

241. Ἢ γὰρ ξα»νϑὴ χολὴ διὰ τῶν τς 
᾿θόμέϑη ὀξέως σωμάτων ῥῖγος ἐργάζεται, ἐφ᾽ ᾧ δηλαδὴ 

καὶ κοιλίαι καταῤῥήγνυνται καὶ χολῆς. διξτος ᾿, ἑδρύ-- 
τες γίνονται. : 

νθ΄. Ζριταῖος ἀκριβὴς κρένεται ἐν ἕπτὰ -περιόδοισι τὸ 
“μακρότατον. -- ᾿ 

ΘΕΟφΦ. 1) Ὁ νῦν ἀφορισμὸς. τ μοῦ ἶν ποεδῖταε,. 
νοσήματος ἀκριβοῦς τρταίου: ἢ δὲ προϑεσμία ἐστὶν ἢ. 

τεσσαρεσκαιδεκάτη ἡμέρα καὶ δῆλον ἐκ τοῦ λέγειν, ἐν 
ε.-ς ἐ Ξ ΣΝ ἐς Α΄ ξ Ὁ ᾿ - ; Ξ 
Ἑἑπεὰ περιόδοισιν" ὃ γὰρ τριταῖος διὰ μιᾶς παροξύνει 
Φἦὕ 3 ἕ - 3. , «' 2 . ’ 53,3 : 
ἔστιν οὖν τριταῖος ἀπριβὴς, ὃς ἔχεε χολώδεις ἐμέτους, 
διαῤῥοίας χολώδεις, παῦμα σφοδρὸν, ὃς πρατεῖ ᾿δώδεκα 

ὥρας τὸ μήκεστον. ὁ γὰρ μὴ τοιοῦτος τρεταῖος. γόϑος 
ἐστίν. οὗτος οὖν ὃ ἀκριβὴς τριταῖος πρίνεται ἐν ἑπτὰ πε- 
φιόδοις τὸ μακρότατον, ὥς φησιν Ὑπποήράτης" ἔσειε γὰῤ᾽ 
ὅτα καὶ 1 ἑβδόμῃ καὶ τῇ ἐννάτῃ Καὲ τῇ ὁνδεκάτῃ λύε- 
φαν διὰ τὸ εὐδιαφόρητον τῆς ὕλης ἥτις ἐστὲ Ὁ, χολὴ 
ἢ τοῦτον τὸν πυρετὸν ἐργαξομένη.. 

4.1. “Ὃ μὲν καῦσος ἐν ταῖς φλεψὶν. ἅμα τῷ αἵ- 
μάτε τὴν ξανϑὴν χολὴν. πλεονάζουσαν παὲ ζέουσαν ἔχει, 

ὃ δὲ τριταῖος ἐν ὅλῳ τῷ. σώματε φερομένην καὶ κενϑμένην, 

ξ΄ “Οχόσοισιν ἂν ἐν. τοῖσε πυρέτοῖσε τὰ ὦτα κωφωϑῆ, 
ς 2 

Πὴ 605}. ἘΞ, Ζιγὰ: ὧν ἀντιγράφων ἔχουσι τὸ ἀκριβεῖς τρεταῖοι 
ὥσπερ ἔνταῦϑα, τινὰ δὲ οὐκ ἔχουσι. τοῦτο οὖν οὐ μάτην ἔμνημονεύ- 
σαμὲν, ἐπειδὴ γινώσκομεν ὅτε ἐπὶ τῇ ἁπλὴ καὶ ἀμιγεῖ χολῇ διάφοροι 
τριταῖοι γίγνονται, .ὡς δηλοῦσε τοῦτο χαὶ οὗ μερικοὶ παροξυσμοὺ τοῦ 

χρόνϑ,--- ῥαγδαῖος ἰδρώς. --- ἘΠ ρροδταίεβ ἀρὶξ ἄθ ἰτϊίαθο ἀνοθεύτῷ. 
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αἷμα ἔκ τῶν δινῶν δυὲν, ἢ κοιλίη ἐκταραχϑεῖσα, » λύει 
τὸ γούσημα. --- 

ΘΕ ΟΦ. Ἔν πυρετῷ “ ΟΥΤαὶ τὰ ὦτα, ἀτμῶν τινῶν ἐπὶ Ὁ 
τὴν χεφαλὴν. ἀγερχομένων ἐξ τῆς ὑποκειμένης ὕλης. πο 
καταλαμβανόντων. τοὺς ἀκουστιχοὺς πόρους καὶ ὄμφρατ-, 
τόντων αὐτούς. ὅσοις οὖν ἐν πυρετοῖς τὰ ὦτα χωφωϑῇ, 

ἢ διὰ ῥινῶν αἱμοῤῥαγία ἢ ἐκτάραξις γαστρὸς χοϊώθῶν, 
περιττωμάτων γινομένη παύει τὴν κώφωσιν. διατί; ἐπειδὴ 
ἢ ὕλη ἐχενώϑη ῇ ποιήσασα τὸν πυρετὸν καὶ τὴν κώφω-. 
σιν, χαὲ ἐπὶ τούτῳ ἐπαύϑη ἡ κώφωσις. 

241. Εἰ πωφωϑῇ τις ἐν πυρετῷ, λύεται διὰ τῶν 
δηλωϑεισῶν ξενώσεων τοῦ: λυποῦντος χυμοῦ. 

3 “ 

ξα΄. Ἣν μὴ ἐν κρισίμῳ ἀφῆ ὃ πυρετὸς, ὑποτροπιάζειν, 
εἴωϑε. --- 

ΘΕΟΩ, 1) Ἐνταῦϑα περὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων ὃ 
λόγος τῷ Ἱπποκράτει. καὶ δῆλον ἔκ τοῦ εἰπεῖν, ἐν πὲ 

οισσῆσι" ταῦτα γὰρ ἔν περιτταῖς ἢ παρὰ μίαν Ἂς ̓ 
διὰ τὸ εὐδιαφόρητον καὶ ϑερμὸν τῆς ὕλης. ὅπου δὲδ πα- 
θοξυσμὸς, ἐκεῖ καὶ ἧ κρίσις. τοῖς οὖν ὀξέως νοσοῦσιν, ἢν 
μὴ ἐν περιτταῖς ἡμέραις ὃ πυρετὸς ἀφῇ; ὑποτροπιάζει. 
καὶ ἡ αἰτέα, διὰ τὸ μὴ νόμῳ φύσεως γεγενῆσϑαι τὴν χρί- 
σιν, ἀλλὰ βίᾳ συμπτώματος. ἄλλως. τὲ τὸ ἐν περισσῇσιν. ε 

ἀντὶ τοῦ ἐν κρισίμοις εἴρηται. ἐὰν οὖν ἔν περιττοῖς ἡμέραις 
ἥτον ἂν κρισίμοις δ πυρετὸς ἀφῇ, ἀγαϑόν" ἢν δὲ μὴ» 
ὑποτροπιάζειν εἴωϑὲ. καὶ ἔστιν ἦ ἐξήγησις αὕτη ἄναγκαι- 
οτέρα τῆς ἑτέρας, συμπεριλαμβάνουσα καὶ τὴν τετάρτην " 
καὶ τὴν. τεσσαρασκαιδεκάτην καὶ εἰκοστὴν καὶ τεσσαρ ον : 

στὴν, αἵτινές εἶσι κρίσιμοι. Ἷ: 

2) Τὰ ἐν ἀρτίῃσι ἡμέρῃσε κρινόμενα δύσκριτα καὺ φι- 
λυπόστροφα. -- 

..1) ΟΟΏ. Ἐ56, ᾿άπορία: ΑἹ αυδτίασ, ἀφοἴ πηπο᾽ αυδγίι 5 οίο, 165 π0Π π΄ 
Ὧ6 Β1ηὉ ΟΥ̓ οΙ οἱ ἄρτιοι Θ'εα αὐδτία5. ἀϊ65. ΣΆγῸ οὔ ἰςι5. οἱ 14 χρίνεις 
ἧς περιττὴ ἡμέῤα, καὶ οὐχ ὡς ἀρτία, Ναγν εἰ. ἀϊ65 οοἰανιιθ ρυϊποῖσ 
Ῥίαπι βεουηάδθ Πορἀογηδαίσ, 14 ἀἷθβ οδέ ϑϑρίϊμγιϑ. 2) Ηΐϊς ΔΡΙΙοτῖβ 
ΤΑῸΒ ἴῃ νυ] ααιῖθ ποέγὶα δαλοηθαρ. οχαλ τσ... 

ΞΕ 



φ“π 

εοφ.. Ὶ) Ἐν τῷ ἀνωτέ ἔρω. »᾿ ἀφορισμῷ εἱπὼν τὰς 
ἀγαϑὰς ᾿ρίσεις ἐν. περιτταῖς᾿ ἤτοι ἔν χρισίμοις ἡμέραις 

᾿ γίνεσϑαι, ἐξ ἀνάγκης τοῦτο» τὸν ἀφορισμὸν τίϑησι, δὲ 
δάξαν βουλόμενος τὰς ἀχρήστους κρίσεις ὀναντίαις ἤτοι 
ἀχρισέμοις ἡμέραις γίνεσϑαι. : 

ξβ΄. “Οκόσοισιν. ἐν τοῖσε πυρετοῖσιν ἔχτερου, ἐπιγίνονταδ. 
πρὸ τῶν ἑπτὰ ἡμερέων, κακόν, [ἢν μὴ ξυνδόσιες ὑγρῶν. 
κατὰ πολίην γένωνται]. -- 

“ΘΕΘῷῶῷ. 2) Ἴκτερος γίνεται. ἐπὶ ἐμφράξει τοῦ χοληδόχον 

ἀγγείου" οὗ χαϑαίρεται γὰρ τὸ τὴ Ἰπαυσα διὰ τὴν ἕμῳρα-. 
ξιν καὶ ἀκάϑαρτον ἀναδίδοται τὸ αἶμα 'χαὲ γίνεται ἴχτε- 

ος. γίνεται δὲ καὶ. σχιῤῥουμένου καὶ φλεγμαίνοντος τοῦ 
ὕπατος" δκχολοῦται γὰρ τὸ τηνικαῦτα τὸ ὅλον αἷμα διὰ. 

τὴν δυσχρασίαν καὶ οὐκ ἰσχύει ὅλον ξλκύσαι ἢ χοληδόχος : 

κύστις, ἀλλ ἀναδίδοται, ὅλον χολωδέστερον τὸ αἷμα ἂν. 

φῷ παντὰὲ σώματι, καὶ γίνεται ἵκτερος" γίνεται δὲ καὶ φυ-. 
σικῷ τρόπῳ τοιῷδε, τῆς φύσεως κηδομένης τῶν ἂν βάϑει 
μορίων κριτικῶς ἐκρίσττει τὴν ὕλην ἐπὶ τὰ ξχτὸς καὶ γί-- 

εψδται ἵχτερος ὥσπερ ἔπὶ καύσου. καὶ τριταίου, τῆς φύ-- 
σεως 3) φὲιδομένης τῶν ὃν βάϑει μορίων καὶ πρὸς τὰ 
ἐκτὸς τὴν ὕλην ἐκριπτούσης. οὗ οὖν πρὸ τῆς ἑβδόμης 

00. ΕΒ, ΟΣτος ὅ ,ἀφορισμὸς ϑοχεῖ περιττὸς εἶναι. ταὐτὰ 
γάρ ἔστιν τὰ ἐν ἀρτίαις “ρινόμενα δύσχριτα, --- ὅϑεν ὁ Ταληνὸς οὐδὲ 
ἠξίωσεν αὐτὸν ἔξηγήσεως.. λέγων ὅτε ἐμπαρατέϑειται" --- --- οὗ μέντοι: 

ξξηγητοὶ παραμυϑίέας ἕνεκεν ἐξηγήσαντο. τὸν τρόπο» τοῦτον" --- προσ- 
διωρίσατο ἩΠρροογαίοϑ πυρέσσοντι. ἀἄάοηθ, 2) 1810. Οἶμαι ὑμᾶς. 
μὴ ἀγνοεῖν ὅτι. ὁ ἔχτερος σύμπτωμά ἔστιν. --- Ουδίθοτ ζητήματα ἀ6 

Ἰοίεγο ς΄ 1.) ποέας δυνάμεως ἢ ἐνεργείας ἢ ἤτοι ἔργου ἐστὶ βλάβη ὁ ἔχτε- 
ρος; τῆς διαχριτιῆς, αὑδο οϑί νὶἱβ φΟΙΏΡΟΒΙ8., γιψομένη ἀπὸ. τῆς 

ἀποχριτιχῆς τοῦ ἥπατος. καὶ ἀπὸ τῆς ἑλχτικῆς τῆς χοληδόχου πύστεως. 
2.) ποίοις νοσήμασι πέφυχεν ἔπεσϑαι ὃ ἴστερος; γένεται ἐπὶ ἐμφράξει 
τῶν χοληδόχων ἀγγείων, --- ἐπὶ ταῖς ζεούοαις φλεγμοναῖς. τοῦ ἥπατος, 
-- ἐπὶ τοῖς ἐρυσιπελατώδεσιν ὄγκοις τοῦ ἥπατος, ϑερμῆ δυσχρασίᾳ 
τοὐξἥπατος. 8.) ἐ ποίοις μορίοις συναγομένης “αὶ ἀθροιζομένης τῆς 

χοληδόχου ὕλης διαφαίνεται" χὰξ λέγεται ἵχτερος; ἔν" τοῖς ὑπὸ “δέρμα: . 
οὑμέσι χαὶ ἐν αὐτῷ τῷ δέρματι: 4.} ὃν ᾧ ̓σημείωσίν τινα εἴτε νοσερὸς: 

γέγονεν ὁ ἕστερος εἴτε χριτιχὸς σαὶ εἴτε γόμῳ. φύσεως εἴτε- βίᾳ συμ-- 

πτώματος εἰς. 8) γνυϊτείαοϊεπία ΟἹ σηπομένης"" : 
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᾿ ἡμέρας ἴχτεροι ἐν Πυρετρῖο ἐπιγινόμενον. τι νχοί, 1) κα καὶ ἧ 

αἰτία. ϑᾶττον γὰρ οὐχ οἷόν τὲ πρισιπῶς ἀναδοϑῆναι τὴν. 
χολὴν εἰς τὸ σῶμα. λείπτδταν οὖν βίᾳ συμπτώματος τοῦτο. 
γίνεσθαι καὶ διὰ τοῦτο καπόν; τινὲς δὲ προσγράφουσι τὸ 
ἢν μὴ ξυνδόσιες. καὶ τὰ ξξῆς, βουλόμενον καϑαίρεσϑαι τὸ 
“χολῶδες ἐ ἐπὶ ὠφελείᾳ. : 

44. Ἴκτερος κακὸν πὐΑ τῆς ζ΄, ἐὰν μὴ ἧ κοιλία. 
ὑγρὰ γένηται. ᾿ 

γ᾽, “Οκόσοισιν ἐν τοῖσε πυρετοῖσι καϑ' ἡμέρην δίγοα γί- 

γεται; χαϑ'᾽ ἡμέρην οἱ πυρετοὶ λύονται. --- : 

ΘΕΟῷ, 2) Περὶ ἀμφημερινοῦ διαλέγεται, καὶ σα- 
φὴς ἡ ἔννοια τοῦ ἀφορισμοῦ ἐξ αὐτῆς τῆς φράσεως. 
φησὶ γὰρ ἐὰν καϑ' ἡμέραν πυρέσσοντι καϑ' ἡμέραν αὐτῷ ἐπι- 

᾿ γίνηται δῖγος, λύει τὸν πυρετόν' ἥ γὰρ ὕλη ἐ ἐχτὸς τῶν ἀγγείων 
ἐκρίπτεται, ἥτις ἐντὸς ὅσα τὸν πυρετὸν ἐποίει. ἀλλ᾽ ἀπορϑοί 
τινες λέγοντες, καὶ πῶς ἐπὶ τῷ ἡμιτριταίν τᾶ καϑ' ἕχόάςην͵ 
ἡμέραν ῥῖγος ποιοῦντος οὐ παύεται πυρετὸς καί Φομεν, 
ὅτε περὲ ἁπλοῦ πυρετοῦ ὃ λόγος ἐστὲ τῷ “ἱπποχράτει νῦν, 
οὗ περὲ συνθέτου. οὗτος δὲ σύνθετός ἔστιν ἐς δύο πυρδ- 
τῶν, ἅπό τε συνεχοῦς ἀφημερινοῦ καὶ τριταίου. δια- 
λείποντος. 

2421. Τουτέστιν ἀπύρετοι γίνονται οἵ κάμνοντες 

ὡς ἐπὲ τρεταίων καὲ τεταρταίων. 
“. ᾽ - Ξ: ἘΞ ᾿ ἘΑ - 

δδ' - -Οχόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσε τῇ ἑβδόμῃ, ἢ τῇ ὃν- 
-»ὝἬ- ’ .- ἈΝ - . ΟΝ 

"τη, ἢ πῇ δνδεχκάτῇ, ἢ 1ῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ, ἔχτερος 

ἐπιγίνεται, ἀγαϑὸν, ἣν μὴ τὸ ὑποχόνδριον τὸ δεξιὸν 
σαληρὸν γένηταν' ἢν δὲ μὴ, οὐκ ἀγαϑόν. --- 

ΘΕΟΦ. ᾿Αγαϑοὺς λέγει τοὺς ἐν τοιαύταις ἡμέραις 
ἐπιγιγνομένους ἐν πυρετῷ ἱκτέρους, ἐπειδὴ νόμῳ φύσεως 

1) Θυ86 Ξοαυαπέιγ. ον, Ο᾽. τινὲς ἀϑαπθ δὰ ἤποπι Οπι, '. Ρ’ 
Δ, θν. 3) 600). ΕΟ, “ηροσδιορισμοί: 1.) τὸ ὀῆγος δεῖ πιροηγεῖσϑεω 
τοῦ Ἰευρετρῦ, εἰ μέλλοι παύειν αὐτόν. 2.) τὸν πυρετὸν δεῖ. ἁπλοῦν εἶς 
ναὶ, εἰ τὸ ῥῖγος παύειν μέλλοι. 3.) δεῖ τὸ ἐπιγινόμενον ὀῖγος τῷ πὺ- 
ρετῷ παροξυντικὸν εἶναι, καὶ οὐχ ἄλογον. : : 
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ἐγεγόνησαν, ἐν πρεσίμοις ἡμέραις φανέντες " πλὴν προσέ- 

9ηχδ. προσδιορισμὸν εἰπὼν, ᾽ν μὴ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον 

σπληρὸν γένηται. ἐὰν. γὸρ φλεγμονή ἐστι τοῦ ἥπαεος χἂν 

ἐν χρισίμοις ἡμέραις γένηται ὃ Ἵχτερος,. κακόν ἐστι διὰ 

τὸ νοσερῶς διακεῖσθαι τὸ ἧπαρ. 

ΖΑ͂Μ. Τουτέστιν εἰ μή τις ἐν τῷ ἥπατι κακοπραγία. 

; τῶν ὀλίγον ἔμπροσϑεν εἰρημένων ὑπάρχει, Ὁ, 2 Π0}] τις 
ἢ σκίῤδος ἢ ἔμφραξις. 

᾿ ξε΄, Ἔν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσιν ὀξέσι περὲ τὴν κοιλίην 
τ καῦμα, ἰσχυρὸν, καὶ καρδιωγμὸς, κακόν. -- 

ΘΕΟΦ. 1) Κοιλίαν λέγει νῦν τὴν σιτοδόχον, καὶ δῆλον 
ἐκ τοῦ εἰπεῖν τὸν καρδιωγμόν" καρδιωγμὸς γάρ ἐστι δῆ- 
ξις τοῦ στόματος τῆς γαστρός. 2) ξὰν οὖν, πυρετοῦ ὅπο- 
κειμένου, τσεξρὲ τὴν κοιλίαν καῦμα ἰσχυρὸν γένηται καὲ 
χαρδιωγμὸς, καχὸν τὸ τοιοῦτον, ἐπειδὴ δηλοῖ. δριμεῖαν 

᾿ καὶ ζέουσαν ὕλην ὑποκεῖσθαι περὲ τὴν γαστέρα, ἥτις τῇ 
μὲν ζέσει τὸ καῦμα ποιεῖ, τῇ δὲ δήξει τὸν καρδιωγμόν. 
διὰ οὖν τὸ ἀνιᾶσθαι τὸν στόμαχον τῇ δήξει τοῦ χυμοῦ 
κακόν. 

“2441. Τὸ μὲν οὖν ἰσχυρὸν καῦμα τῆς κοιλίας ὑπὸ 
τῆς ξανϑῆς χολῆς ζερύσης ἐν τοῖς χιτῶσιν αὐτῆς γίνεται. 
'χατὰ λόγον δὲ τοῖς οὕτω διακειμένοις. καὶ. τὸ στόμα 
τῆς γαστρὸς δάκνεται χαὲ διὰ τοῦτο κακόν ἔστι τὸ 

σύμπτωμα. 

ἕς΄. Ἔν τοῖσι πυρετοῖσι οὗ ἐκ τῶν ὕπνων φόβοι ἢ σπα- 
σμοὶ; κακόν. - 

ΘΈΕΟΦ. Ἐνταῦϑαά φησιν “ἱπποκράτης, ὅτι ξὰν πυρετῶ. 
. ὑποκειμένου, ἐξ ὕπνου Ὁπασμὸς. καὶ φόβος ἐπιγένηταε, 
κακόν. καὶ ἧ αἰτία" «δηλοῦται γὰρ μελαγχολικώτερος χυ- 
μὸς εἶναι ἄπεπτος, ὃς ἐμφράττων τὰ νευρώδη μόρια τὸν 

Ν 

1) Ο0Ώ. ἘΒΟ. ἔνταῦϑα ὃὲ γενόμενος ὁ Ζαληνὸς χεχρυμμένην. 

γνώμην χαὶ ἔννοιαν! δημοσιεύεε τοῦ Ἱπποχράτους, ἂς 5ῖ ᾿ὶς δεύπιο 
βὶῖ περὶ ἐρυσιπελατώδους ὄγκου χατὰ τὴν γαστέρα. 3) Θιυνηῖα αὐδε 
ΒΘαμΓ, οαὶ. Ὁ. Ξ ἜΞΩ ἷ 
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- σπασμὸν, ποιεῖ, ἀναφερόμενος, δὲ πρὸς τὴν κεφαλὴν καὶ Ἶ 

μολύνων τὸ ψυχικὸν πνεῦμα τὸν φόβον ἀπεργάζεται. ὅ ὅτι 
δὲ ἀπεπτός ἔστιν ὃ χυμὸς, δῆλον ἐκ τοῦ βλάῥενοὺς ἐπι-᾿ ᾿ 

φέρεσϑαι τοὺς ὕτενουο. 

44:1. Φόβοι γίνονται ἐν τοῖς ὕπνοις, τοῦ λυποῦν. 

τὸς χυμοῦ ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον ἀγερχομένου, καὶ μελαγχο- 
λικοῦ μὲν ὄντος, φόβοι γίνονται, καὶ μελαγχολικοῦ δὲ, 
πόνοι. γίνονται “δὲ φόβοι καὶ ἄλλως, τοῦ στόματος τῆς 
γαστρὸς βαφυνομένου μοχϑηροῖς χυμιοῖς. 

ξζ΄, Ἔν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι ὀξέσι οἵ σπασμοὶ, χαὶ οὗ 

περὲ τὰ σπλάγχνα πόνοι ἰσχυροὶ, κακόν. --- 

ΘΕΟΦ. Καὶ ἐνταῦϑα περὶ σπασμοῦ διαλέγεται καί 
; » » ς 

φησιν, ὅτι ἐὰν, πυρετοῦ διαχαοῦς ὑποκειμένου, σπασμὸς 
Ἐ ΩΣ τ: , ς Ξ ἐπιγένηται, καὶ πόνος περὶ τὰ ὑποχόνδρια, καχόν. ὃ μὲν 

σπασμὸς, ὅτι δηλ οὔται ἐκ ξηρό τητος συνίστασθαι ἢ πυρέ- 
τοῦ διακαοῦς ὑποκειμένου, ὃ πόνος δὲ ὃ ἰσχυρὸς περὶ. 

Ἂς ς , [ κ᾿ 32. καὶ ε ὕὔ ηΝ Ἀ ζ ϑ. 
τὰ ἘΠΟΥΡΊΘΘΙΟ: τι καὶ ΕΡτΩΟ ὁμουῶς πολλὴν τὴν 2 

τητὰ ἐμφαίνει. χαὶ γὰρ ἕκ τῆς ἀμέτρου ξηρότητος ἀνιῶν- 

ται τὰ σπλάγχνα κἀντεῦϑεν πονοῦσιν. 

2441. Παραπλησίως γὰρ πυρὶ ξηρ θαένοντες οἵ πυ- 
θετοὶ τὰ νεῖ! ρα τείνουσι καὶ σπῶσι.: τῷ αὐτῷ δὲ λόγῳ 

καὶ τοῖς σπλάγχνοις ἐμποιοῦσιν ὀδύνας. 

Ξ Ἔν τοῖσι πυρετοῖσι τὸ πνεῦμα προσκπόπτον, κακόν᾽ 

σπασμὸν γὰρ σημαίνει. Ἰτρητν 

ΘΕΟΦ. 1) Καὶ ἐνταῦϑα περὶ σπασμοῦ διαλέγεται. ΄ 

λέγει δὲ, ὅτι ἐὰν ἐν᾿ πυρετῷ τὸ πνεῦμα ἤτοι ἤ ἀναπνοὴ 
ἀρορχύπτηται τουτέστι δια" τόπτηται, κακόν" καὶ ἧ αἰτία 
καϑ' “Ἱπποχράτην" σπασμὸν γὰρ σημαίνει τὸν ἐπὶ, ξηρό- 

.τητι ὅλου τοῦ σώματος καὶ “μάλιστα τῶν τοῦ ϑώροκος 
μυῶν. τούτων γὰρ παϑόντων, καὶ ἢ ἀναπνοὴ ἐμποδίξεται. 

στῶς; διαστελλομένου “γὰρ τοῦ ϑώρακος, γίνεται ῇ εἰσπνοὴ; , 

᾿συστελλομένου. δὲ, ἥ ἐκπνοή. οὗτος οὖν ὃ σπασμὸς, καὶ 

1) Ο0Ὁ. Ε56. πνεῦμα δὲ ὃ Ἱπποχράτης. εἴωϑε τὴν ἀναπνοὴν χαν δ 

λεῖν. οὕτω γὰρ ἐν τῷ προγνωστιχῷ λέγει ὅτι πγεῦμα πυχγὸν μὲν. 
ξὸν οἷς, 
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τὴν ἀναπνοὴν προσκόπτειν ποιεῖ, ἧς καὶ διασπωμένης, 
χακόν ἔστι, διότι ἢ ἀναπνοὴ σύνθετός ἔστιν, ἐπ τῆς εἰσ-- 
πνοῆς παὲ ἐχπενοῆς, συγκειμένη - ἐὰν οὖν ἢ εἰσπνοὴ δια- 
κόπτηται, οὐκ ἐμψύχεται τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν ἐκ τοῦ 
ἔξωθεν ἀέρος 1) οὐδὲ δισείξ ἐταὶ χαὶ κινδυνεύει. ἀπομα- 

θανϑῆναι. ἐὰν δὲ πάλιν ἡ ἐκπνοὴ διακόπτηται, συνάγον- 
ται τὰ λιγνυώδη περιττώματα, μὴ δυνάμενα διὼ τῆς 
ξκπνοῆς, ἐξελϑεῖν, καὶ πλημμυροῦν 7: ἀπου θύουσι τὸ 

ἔμφυτον ϑερμόν. 

4411. Ἢ ἀναπνοὴ εἴτε κατὰ τὴν ἔσω, εἴτε κατὰ ᾿ 
ἷ τὴν. ἔξω φορὰν προσκόπτουσα, κακόν. 

29΄. “Οχόσοισιν οὖρα παχέα, ϑρομβώδεα, ὀλίγα, ἐκ ἀπυ- 
θέἕτοισι, πλῆϑος, ἐλϑὸν ἔκ τουτέων λεπτῶν, ὠφελέει" : 

μάλιστα δὲ τὰ τοιαῦτα ἔρχεται, οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ᾿ υς 

ταχέων ὑπόστασιν ἴσχει. --- 

ΘΕΟΦ. 3) Θαυμάσιος ὃ “Ἱπποκχράτης, ὅτε τῶν σπανίως 

αὐτῷ ξωραμένων. τὴν κατάστασιν ἐπισημαίνεται. ὑποτί- 
ϑεται οὖν πυῤετὸν ἐπὶ πλήϑει καὶ πάχει χυμῶν ἀπέ- 
πτῶν γενόμενον καὶ λέγει, ὁχόσοισιν οὖρα παχέα, ϑρομ- 

βώδεα, ὀλίγα, οὐκ ἀπυρέτοισι τυχὸν ὅτε οἷς τοιοῦτος 
ὑπόκειται ᾿ πυρετὸς, ἐν τῇ πρώτῃ καὶ β' τῶν ἡμερῶν ὃ 
φοιοῦτος ἀπέθετο τὸ οὖρον, δλίγον 3) τὸ πᾶν καὶ πλεῖ--. 

στον αὐτοῦ ὑπόστασιν ἔχον παχεῖαν καὶ ἀνώμαλον καὲ 
; ἄπεπτον, ὅπερ κακόν" ἀσϑένειαν γὰρ τῆς ἀλλοιωτιπῆς δυ- 

᾿Ξ τς ες τ ξιάκεσσκς τοις το 

1) ΠΣ σι  ξεϊαν Ομ. γι »ὄΡ σ᾽ 9) 00Ὁ. Ἐδ86. ἐνταῦϑα γενό- ἘΞ 

μενος ὁ Ταληνὸς ἂν τῷ ὑπομνήματι. ἐξηγούμενος τὸν παρόντα ἀφο- 
θισμὸν λέγει, ὅτι τὰ νῦν λεγόμενα ὑπὸ τοῦ Ἱπποχράτους Ἂ» μὲν τοῖς 

χοόνοις τοῖς ἡμετέροις τῶν ὡς ἐπίπαν χαὶ ἀεὶ γινομένων ἐστὶν, ἂν 
μέντοι; τοῖς “Ιπποχρατείοις χρόνοις τῶν σπανίως ἦσαν συμβαΐνοντα, 
διὰ τὸ τρυφηλοὺς χεχρῆσϑαι νῦν τοὺς ἀνθρώπους χαὶ χώμοις καὶ μέ- 
ϑαις χαὶ ἀογέαις εἰο6. ΝΠ α5. δὲ ΘΊθρμδπιβ ἴῃ οοιηρᾶταπάο τηθάϊέο 
νυ] δδτῖ, αὐἱ ππουθαπι ϑερμασίαν. Ξοῖαπι 6656. ἀθοϊαγαί;. ποῦ ἔβοτοπι, 

ξ41505, ὁππὶ τηραϊοο ρδυΐίο δτγιῖθ βυδθ. --- ὠφελέει. τὸ λεπτὸν οὔρο»] 
, νταῦϑα δὲ ὃ Ταληνὸς ἐπεσημήνατο ἂν τῷ ὑπομνήματι ὅτι χαὶ ἂν- 
ζαῦϑα ἀντὶ τοῦ δηλωτιχοῦ τὸ ποιητιχὸν τέϑειχεν ὃ Ἱπποχράτης; ΟΠ’ 

δηΐπι υὐηα Ῥτοποῖί, 56 νῖβ σοποοαιδηβ τὸ παχὺ καὶ ΩΣ 

3) πάνυ ὕ. ". 
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νάμεως ξνδείδνυταν; μὴ ἰσχυούσης λεπτῦναι καὶ πέναι 
καὶ ἀλλοιῶσαι τὴν ὕλην. δεὸ καὶ διὰ τὸ πάχος μόλις διδ--. 

᾿ξιόντα ὀλίγα ἐφέρετο. ἐὰν δὲ μεῦ ὀλίγον χρόνον ἔλϑη. 

πολὺ καὶ λεπτὸν οὖρον ἐκ τούτων, ὑπόστασιν ἔχον λείαν 

καὶ ὁμαλὴν, ὠφελεῖ, ὥς φησιν Ἱπποχϑάτης. δηλοῦται γὰρ 

ἕ ὀλλοιωτικὴ δύναμις ἐῤδῶσθαι, λεπτὸν ποιήσασα, λε- 

πτὸν δὲ, οὐ κυρίως ἡεήεθν: τοῦτο γὰρ ἀπεπτὸν. ἀλλὰ 
πρὸς σύγερισιν τῶν ϑρομβωδῶν, ὡς εἶναι αὐτὸ σύμμε- 
τρον. τὸ δὲ ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ ἀφορισμοῦ᾽ γεγθαμμένον 
τὸ, μάλιστα δὲ τὰ τοιαῦτα ἔρχεται οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ἢ διὰ 
ταχέων ὑπόστασιν ἴσχει; τοιοῦτόν ἐστι μάλιστα δὲ τοῦτο. 
συμβαίνει ἐπὶ ἐχείνων τῶν πυρετῶν, ἐφ ὧν ἢ τῇ α' ἢ. 
τῇ β΄ ἢ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ εὐθὺς ἀπόστασιν ἔσχεε τὸ οὖρον 
λόγῳ βάρους τῆς ὕλης, οὐ λόγῳ 1) φύσεως. 

2414. ᾿ Ὁπόσοις ἀνϑρώποις πυρέττουσιν» ὑπάρχε 
καταρχὰς οὖρα παχέα καὶ ϑρομβώδη ἤως διεσπαρμένα 

καὶ ἀνώμαλα, εἶτα τῆς κακοχυμίας 'διὰ τῶν παχέων ἄνα- 
λωϑείσης, φαίνονται λεπτὰ τὰ οὖρα. τούτοις ὠφελεῖ ἤ 
ἐκ τῶν παχέων ἐπὶ τὰ λεπτὰ μετάπτωσις τῶν οὔρων. ξπ- 
κρίνεταν δὲ τὰ λεπτότερα πολλὰ, χαὶ εἰκότως διὰ τὸ 
πρόσϑεν ἴσχεσϑαι, καϑ' ὃν χρόνον μόλις διεξήει τὰ παχέα, 

ε , ΡῚ - ᾿ 3 3 , τ ο΄. “Οχόσοισι ἕν πυρετοῖσι τὰ οὖρα ἀνατεταραγμένα, οἷον 
ς ὑποζυγίου, τουτέοισι χεφαλαλγίαι πάρεισιν, ἢ παρὲ- 
σόνται. -- 

᾿ΘΕΟΦ. 2) Ὃ παρὼν ἀφορισμὸς σημειωτικός ἐστιν" 
ἀπὸ γὰρ οὔρων διαγινώσκει κεφαλῆς διάϑεσιν. φησὶ γὰρ, 
ὁχόσοισιν ὃν πυρϑτοὶς τὰ οὖρα ἀνατεταραγμένα ͵ οἷον 

ὑποζυγίου, τουτέοισε κεφαλοαλγίαε ἢ πάρεισι ἢ παρέ- 

1) μὴ δυναμένης κατ᾿ ἀρχὰς τὸν παρὰ φύσιν παχὺν χυμὸν χατεργά 
σασϑαι Ψ. Ὁ. δαάϊί, 2) ΟΘΌ. 556, ἐπειδὴ δὲ οὔρου ἐμνημόνευσεν, 
ἵνα μὴ πολλὰ περὶ οὔρου λέγωμεν, δεῖ ἡμᾶς μεταγαγεῖν τὰ ἐν τῇ 

Ζεερὶ “ρίσεων περὺ οὔρων εἰρημένα. - Τγεβ. διαφοραὺ: 1.) οὖρα ϑο- 
168} χαὶ πᾶχέα, ἔξωθεν δὲ ὑπόστασις. Οϑιεπἀὐπὶ πᾶίιταρ νἸοίονῖαπ, 

2) ϑολώδη χαὶ Ππαχέα, καὶ μένουσι διὰ παντὸς οὕτως. Τπίον παία" 
ταῦ οἱ τουραπι δπί, 8.) λεπτὰ χαὶ ζαϑορὰ, ἔξωϑεν δὲ ἀγαϑολοῦγ- 
ται. Ὠδΐυτα νἱποϊίογ. 
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ΠΉΠΕῚ, τὸ τεταραγμένον αὐ τους ἐκ τριῶν τινῶν συνίσταται, : 
ξ ὠμῆς ὕλης: καὶ φυσώδους ρένμστης καὶ ὀῤῥώδους ὑγρό-. 
τι: γεννῶνται γὰρ πνεύματα ἐξ : ὕλης παχείας ὑπὸ βληχρᾶ 
πυρετοῦ ϑερμαιγομένης. ἐὰν οὖν φανῇ ἐν πυρετοῖς τοι- 
οὔτον οὖρον, εἰκότως χεφαλαλγίαν δηλοῖ, τῶν πνευμάτων 
ἐν τῇ “κεφαλῇ χωρησάντων, 1) ἀλλὰ καὶ δηλώσει, μελέτης 
γινομένης τοῦ πάϑους διά τ8 τὴν ϑερμότητα καὶ τὸ 
πνεῦμα. 

2.41. ἯἫΪ γὰρ ταραχὴ ὑπὸ παχείας ὕλης καὶ πυκνῆς 
γίνεται. διὰ τοῦτο καὶ χεφαλαλγοῦσιν οὗ ταῦτα οὐροῦντες, 
φυσώδους πνεύματος “μετὰ θέρμης, τινὸς ἐπὲ τὴν κεφα- 

᾿λὴν ἀναφερομένων. 
᾿- ᾿ 

οα΄. “Ὁκόσοισι ἑβδομαῖα. κρίνεται, τουτέοισιν ἐπινέφελον 
ἴσχει τὸ οὖρον τῇ τετάρτη ἐρυϑρὸν, καὶ τὰ ἄλλα χα- 
'ζὰ λόγον. -- : 

ΘΕΟΦ. 2) Ἐν ταῦ δι, φησιν ὅτι οἷς ἐν ζῇ ἑβδόμῃ χρίς 
ψεταιν τὸ γόσημα, τούτοις ἐπινέφελον ἢ ἔσχει τὸ οὖρον ἐρυ- 
ϑοὸν καὶ τὰ ἄλλα κατὰ λόγον. ποῖϊὰ εἰσε τὰ ἄλλα; δια- 
χωρήματα, πεύσματα Ἶ μάλιξα εἰς τὸ πάϑος τὸ ϑώρακος 

σφυγι ιός" ἐὼν γὰρ ταῦτα πάντα κατὰ λόγον εἰσὶ. καὶ τὸ 
οὖρον ἐπινέφελον, ἔσχεν ἐρυϑρὸν , πέψιν δηλοῦν τῇ τε- 
τάρτῃ ἡμέρῳ, πάντως τῇ ἑβδόμῃ κπκριϑήσεται. διὰ τί; 

, λ Ξ 5» ς ᾿ - ε δό 9. Ἁ ΚΌΡΕΣ 

διότι δηλωτικὴ ἔστιν ἢ τετάρτη τῆς ἑβδόμης, καθὼς αὖ- 
- ς κέ ϑι ἊΣ 5: τός φησι, τῶν ἑπτὰ ἢ τετάρτη δὁπίδηλος. διὰ τί εἶπεν, 

3 Ἷ 32) 2 Ά " 3 Ξ "ὰ ΄ ξπινέφελον ἴσχειν ἐρυθρὸν, καὶ οὐκ εἶπα λευκὸν; διότι 
ϑεομὴ καὶ χολώδης. ὕλη ὑπόκξιταν, οὗ παχεῖα καὶ φλεγ-- 
ματική,. καὶ τοῦτο δῆλον ἔκ τοῦ τῇ ἑβδόμῃ κρίνεσθαι. 
καὶ ἐπειδὴ. ὕλη ξανϑὴ ὑπόκειται καὶ ϑερμὴ, διὸ τί μὲὴ 
εἶπεν ἐπινέφελον ἴσχει ξανϑόν; ἀλλὰ τὸ ξανθὸν οὐ δια- 

" 1) φγϑοίοσρα ἀϊπέυτηξίδίθη αἰξεοίϊ μα. Ο. 2) ΘΟ, ἘΒΟ, Οἴηποπι 
Ἰαρίάοαν πονοτυηὲ, υἱ ΘΧρΙ σαγθηΐ τὸ χατὰ λόγον. 1.}) ΑἸ ἔα Ἰηίοτ- 
Ῥτοίδηιατ; δεῖ σὲ ἐπισχέψαεν (μετὰ τὸ φαγῆγαι τὴ» γεφέλην ἂν τῷ 

οὔρῳ) εἰ χαὶ τὰ ἄλλα (Ξε. συμπτώματα) χατὰ λόγον. 3.) ΑἸ ἀἴσπηι, 

Ηἱρροογαίθιῃ πηππὶ ἤοο ἐθθοτῖβ Θχθιιρίαπι ρμοβηῖθβο ἐπνοβιισδηήοσαυθ 
ΥΘἸ 1556 σΘίουοβ ΤΏΟΥΒῸ5 βϑοπηθυπι πο βύδηῃ πιοίμοδηπι, 3.) ΕΠ 

ἐείθταβϑ ἩΓΪΠ86 Ρδτί68. Ἔχ ρίοσα. 
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7 “5 ᾿ τὸ Ὁ ’ - -“ Σ θοὸς ἴβ 

φαίνεταε αὐτὸ ἕν ὑποστάσει, τῷ εἶναι αὑτὸ διαφανές, 
Ν Ἵ 2 - » . 3 Ξ: χ 

καταχρησάμενος οὖν ἀντὲ τοῦ ξαγϑοῦ τὸ ἐρυϑρὸν εἶπεν. 

241. Καϑότι ἐστὶν ἡ δ' τῆς ζ' ἐπίδηλος, εἰ ἐν αὖ- 

τῇ σημεῖον φανῇ ἀξιόλογον πέψεως, τὴν κρίσιν ἐπὶ τῆς 
Σ΄ δηλοῖ, ὥστε οὐ μόνον ἐρυϑρὰ νεφέλη ἐπιφανεῖσα ση-. 
μαΐγει κρίσιν, ἀλλὰ καὶ ἡ λευκή. ἀξιοῖ δὲ ὡς ταῦτα καὶ 
τἄλλα κατὰ λόγον ἡμᾶς ἐννοεῖν, ὅσα σημαΐνει κρίσις, ἥως 
καὶ διαχωρήματα καὶ πτύσματα σὺν τοῖς οὔροις. 

3 ν᾿ ’ , 
οβ΄. “Οκόσοισιν οὖρα διαφανέα, λευκὰ, πονηρᾶ μάλιστα, 

- - ΡῚ , 

δὲ ἐν τοῖσι φρενιτιχοῖσιν ἐπιφαίνεται. --- 
«ς 3 σὺν “2. “ 

ΘΈΕΈΟΦ. “Ὁ παρὼν ἀφορισμὸς ἀπὸ οὔρων ποιεῖται 
4 , »Ὕ - 

διάγνωσιν ἐγκεφάλου καί φησιν, ὅτι ἐν τοῖς φρενιτικοῖς. 
, 53 ’ ΕΞ 

λευχὰ καὶ 1) διαφανέα οὖρα, μάλιστα ἐπιφαινόμενα, πο- 
32 - - 

ψηρὰ, εἰσὶ γὰρ καὶ ἀλλαχοῦ τὰ λευκὰ πονηρὰ, διωφανῆ 
2 Ἀ Ἂς ’ - 2 “ 5 Η 355) 23 ὃν. 
ὄντα, διὰ τὸ σημαίνειν ἐσχατὴν ἀπειμίαν, ἀλλὰ ὃν τοῖς 

» » , ἜΣΣΟΥ 
᾿φθενιτικοῖς μᾶλλον πονηρά. διὰ τί; διότι ὃ φρενίτης ἀπὸ 

Ξ , » ὔ “ κι " Ἕ Ζ ἈΣΟΣ 
χολωδους χυμοῦ γίνεται, καὶ ἔδει καὶ τὰ οὐρὰ ξανϑὰ εἰ- 

Ξ 3222. 5 κ - 3 , ἔπι , »-" 
ναι. ἀλλ ἐπειδὴ τοῦτο οὐ γίνεται, σημεῖον κακόν. δηλοῖ 
ἌΞΞΕΣ [τ 2. ἢ, -Ἤ ς τ λώὰδ 1). ΔῸΣ Ν ἘΣΩΣ; ἢ ον γὰρ ὅτι ἄνηκει πᾶσα ἢ χολώδης ὕλη ἐπὶ τὸν ἐγκέφα 

᾽ὔ 

καὶ διὰ τὸ πάσχειν πύριον μόριον ἤτοι τὸν ἐγχέφαϊον, 
23:..5 , 3 - ὍΡΩΝ 

χακὸν ἔστι. διὰ τί δὲ εἶπε διαφανῆ καὶ λευκά; τί γαρ] 
᾿ - 9 Φε τῆς , κ᾿ Ω 2 4: Φρς ἢ τὰ διαφανῆ οὐκ εἰσὶ λευχὰ; φαμὲν ὅτι οὐκ ἐξ ἀναγχῆς; 

25.232 »- “2 Ἁ 

ἄλλ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ διαφανῆ εἰσιν, ἀλλ᾿ οὐκ εἰσὲ λευκὰ, 
3 δῆ χα Α΄ 29. 599 ,’ 3 - ζᾳ ἀλλὰ ξανϑὰ ἢ ὠχρά, διὰ οὖν τὸ διάφορον τοῦ διαυγοῦς 
προσέϑηκε τὸ λευκά. 

4.13. Ταῦτα γὰρ σὺν τῇ ἀπεψίᾳ καὶ τῆς ξανϑῆς 
“- “ «ς . " χολῆς πᾶσαν τὴν δρμὴν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν δηλοῦσιν. 

, «η,2 ΞΕ ’ ΕΠ 07.. Οχόσοισι ὑποχόνδρια πετέωρα διαβορβορύζονταν ὅὃ-. 
᾿ 32 μ᾿ 

σφύος ἀλγήματος ἐπιγενομένου, αἵ κοιλίαι τουτέοισι κα- 
’ :- ὮΝ “ 2) ϑυγραίνονται, ἢν μὴ φῦσαι καταῤδαγέωσιν, ἢ οὔρου 

- 5, τ 32 ν - - 'πλῆϑος 2) ἔλθῃ" ἐπὶ πυρετοῖσι δὲ ταῦτα. ---- 

,ΘΕΟΦ, 58) Ἵνα σαφὲς γένηται τὸ λεγόμενον, ἐξ ὑπο- 

: 1) Ο0}, ἘΒΟ. διαφανὲς] διαυγὲς χαὶ χαϑαρὸν ὑφ οὗ δυνάμεϑω ᾽ 

τὰ ἐν μέσῳ ὁρᾷν.. 2) ὑπέλϑῃ Ὦ. 3). ΟΟ. ΕΒ, Ουδίυοχ ζητήματα: 
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ϑέσεως γυμναξέσϑω ο λόγος: ὑποχείσϑω »όσημα πῦρε- 
τὸς καὶ. ὄγκος. ἐν τοῖς ὑποχονδρίοις ἀπὸ πνεύματος. φυ- 
σώδους καὶ ὑγρότητος ἐγκαταμεμιγμένης τῷ πνεύματι... 

ξὰν οὖν οὕτως 1) γένηται καὶ ἄφνω. 2). ἄλγημὰ περὲ τὴν 

ὀσφὺν γένηται, αἱ, κοιλίαι καϑυγραίνονται διὰ τὴν μετά- 
στασιν τῆς ὕλης᾽ πλ ἣν εἰ μὴ χωρισϑῶσιν ἀλλήλων τὰ με- 
μιγμένα τό τε ὑγρὸν. καὲ τὸ πνεῦμα; καὶ τὸ μὲν ὑγρὸν δὲ 
οὔρων, τὸ δὲ πνεῦμα δὲ ἐντέρων χενωϑῇ. 

-᾿ 2.2. Βορβορυγμός ἔστι πνεύματος σὺν ὑγρότητι 

μετρίᾳ πίνησις, “ψόφον ἀποτελοῦσα οὔτε πολὺν οὔτε μέ- 
γαν". τῷ γοῦν ΠΟ ΟΡ χατιόγτι συμβαίνει τὸν τῶν 

ὁποχονδρίων ὄγκον εἰς τὸ κατὰ τὴν ὀσφὺν ἅμα ξαυτῷ 
καταφέρειν, ἐφ᾽ ᾧ τει»ομξιων τῶν ἐνταῦϑα μορίων, ῚΣ 

“- γημαᾶ γίνεσϑαι κατὰ αὐτὴν, ε19. οὕτως ποτέ. “μὲν εἰς ἀνάα- 

δοσιν᾿ ὁρμήσαντος τοῦ ὑγροῦ, τὸ φυσῶδες πνεῦμα ὑπο το- 

ρηϑῆναι μόνον, δνίοτε δὲ σὺν τῷ ὑγρῷ" χαὶ μέντοι καὶ τὸ 
ἀναδοθὲν ὑγρὸν ὡς. τὰ πολλὰ δ «οὔρων ἐκκχρένεται.. ἔστε 
δὲ ὅτε καὶ ἄμφω πρὸς ἀνάδοσιν ὁρμήσαντα, τό τὲ ὑγρὸν 
καὲ τὸ πνεῦμα διεξέ εὐχετδὲ ταχέως ἐπὶ κύστιν. : 

οὗ΄. “Ὁκόσοισιν ξιποὶς ἐς ἄρϑρα ἀφίστασϑαι » δύεται Τῆς 
ἀποστάσιος οὖρον πουλὺ, κάρτα παχὺ καὶ λευκὸν γε- 
»όμενον, οἷον ἐν τοῖσι κοπιώδεοι πυρετοῖσι τεταρταέοισιν 
ἑνίοισι ἄρχεται γίνεσθαι. ἣν δὲ καὶ ἐκ τῶν δινῶν αἷ-; 

“᾿ μοῤῥαγήσῃ," καὶ πάνυ. ταχὺ λύεται. -- Τ 

ΘΕΟΦ. Ἐλπίς ἐστιν ἤτοι προσδοκία εἰς τὰ ἄρϑρα 
γίνεσθαι τὴν ἀπόστασιν τοῖς δτεωσοῦν κοτειώδεσι πυρετοῖς" 
ἀλλὰ τούτων οἵ μὲν ἐπὶ προχαταρκτικῇ αἰτίᾳ γίνονται, ͵  

1.) δεῖ σαφηνέσαι ὄνομα ἀσαφὲς ἔγχείμενον ἐν τῷ δητῷ, 'διαβορβορύ-- 
ζοντα. τί δέ ἔστι βορβορυγμὸς ὡς, ϑεοῦ διδόντος ἐν τῇ περὶ -αἰτέας 

μαϑησόμεϑα. Ἐπὶ χίνησις φυσώδους πνεύματος, συναναπεπλεγμένου 
“τῷ πνεύματι, χαὺὶ “περιττωματίπῆς. ὑγρότητος οὔρου. 5.) τὸ εἶδος τοῦ 

γοσήματος. .--- πυρετὸς ἄνευ τόπου πεπονθότος. Τίδαθο παυπα ἐγράδβ 

, Δηϊοβίϊπα Ξπερειηξα. 8ΔὉ ογβᾶπο. αἰῖαπο αἰδοίο. 6βξβθ. 8.) παραδοῦναι 
“ τὴν ἱστορίαν ἐφ᾽ ῇ γυμνάζει, τὸν λόγον; ΑΡΒΟΣΒΙΩΣ Βυμρίομηδία Ρ6Ι- 

βοαυπυτ, 4.) ἐξηγήσασϑαι τὸ ῥητόν. : 

1) ἔχοντος Ψ. Ῥ. ες. 9) ὀδύγη Υ. Ὁ. ς. 
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οἱ δὲ ἐπὲ προηγϑθμένῃ.": ἐνταῦϑα ὃν περὶ τῇ ἐπὶ προκαταρχτιχῇ 
αἰτίᾳ γινομένϑ κόπϑ ὃ λόγος τῷ Ἱπποκράτει" 1) [καὶ ἐπὶ τὰ 

προκαταρατικῇ αἰτίῳ τοῦ προηγουμένου κόττου] τῷ πυρετῷ", 

ἐπὶ τότϑ γὰρ μάλιςα ἐλπὶς κατὰ ἀπόςασιν λύεσϑαι τὴν γόσον. 

φριττὸς γάρ ἔστιν δ κόπος" Ἶ γὰρ ΠΡΟ ΕΥΤΟΥ [ἢ κόπος χῷ 

πυρετοῦ ) ἔπεται ἢ σύνεστιν. ξὰν οὖν προηγήσατο ὃ χό- 

σπτὸς τῷ πυρετῷ, ἐλπὶς: κατὰ ἀπόστασιν τὴν χρίσιν γίγε- 
"Ἅ 9. ς Ἀν», Ξ- ὦ 2) -ε 

σϑαι ἕν τοῖς ἄρϑροις, χαὲὶ ἡ αἴτία εἴρηται. ἐφ᾿ οἷς οὖν 
ἐστιν ἐλπὶς κατὰ ἀπόφασιν γίνεσϑαι τὴν χρίσιν, ἐὰν ἐλϑὴη 

οὖρον πολὺ. λευχὸν οἷον ἐν τισι τῶν χοπιωδῶν πυρεταν ͵ 

᾿ φῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ ἐπιφαίνεται, διὰ τὴν “ψύξιν, ταχὺ δύ- 

8δται τῆς ἀποστάσεως ὅδ κάμνων. τῆς μελλούσης ἔσεσϑαι, 

διὰ τὸ κενοῦσϑαι Τὰ. αἴτια τῆς ἃποστάσεω: τὰ »οσοποιά. 

εἰ δὲ καὶ ἔκ τῶν δινῶν αἱμοῤῥαγήσει; χαὶ πάνυ ταχὺ. 

λύεται" καταμερίξεξαι γὰρ ἥ ὕλη ἄνω τ καὶ κάτω, καὶ ᾿ 

τάχιστα 2) ἀπόλυσις γίνεται τοῦ 8) νοσήματος. 

ΖΔ41. Εἰς ἄρϑρα ἀπόστασις γίνετοι τοῖς προπεπο- 
νηχόσιν αὖτά. εἰ οὖν ἡ φύσις εὐρωστήσει δὲ οὔρων ἐκ- 
καθᾶραι τὸ σῶμα, τῆς ἀποστάσεως ἐῤῥύσατο τὸν χάμ- 
γοῦτα, τὸν. χυμὸν διὰ. τῆς κύστεως ἐχκενώσασα. τῶν κοπί- 

δῶν πυρετῶν ὡς παραδείγματος ἐμνημόνευσεν. οἷς οὖν 
ἡ ϑερμασία πλείων γινομένη μετέωρον εἰργάσατο τὴν 
ὕλην, ἢ διὰ ῥινῶν αἱμοῤῥαγοῦσιν ἢ παρωτίδας ἰσχουσιν" 
οἷς δὲ ἐλάττων μὲν ἢ ϑερμασία, βαρύτεροι δὲ οἵ ̓ χυμοὶ, 
διὰ τὸ πόχος συμπεττόμενοι δ οὔρων ἐκπρίνονται. 

οε΄. Ἢν αἷμα ἢ. πῦον. οὐρέῃ, τῶν νεφρῶν ἢ τῆς κύστιος. 
ἕλκωσιν σημαίγει. --- 

ΘΕΟΦ. 4) Εἰπὼν οὐρέει ἀπεῤῥάπισε τὲς λέγοντας ἐξ. 
ἀποστήματος ῥαγέντος ἐν ἥπατι ἢ ἄλλῳ μορίῳ φέρεσϑαι 

1) Οπι. . Ῥ, Ἐογί, σϑοίθ οἱ Ἰοσθηάιπι τοῦ πυρετοῦ. ἴπ ελιιδᾶ. 
ϑυίεπι ὈΥϊ να 1585: 0 Ῥγδθοραϊι ἔδργο Ο, 2) ἀπόπαυσις ν. ς 
9) προσυπαχουστέον δὲ χαὶ τὸ ἐὰν ἡ γαστὴρ. δεύσῃ ἢ ἄλλο τι τῶν 

τοιούτων δαάϊί Ψ, Ὁ. 4) ΟΟΏ. Ἐιῶ6, ἀμέλει ἀπὸ τῷ παρόντος ἄφο- 
ρισμοῦ μέχρι τοῦ τέλους τοῦ ἐνεστῶτος τετάρτου τμήματος πρόκειται 
αὐτῷ περὶ τῶν παϑῶν. τῶν συμβαινόντων ἐν τοῖς οὐρητιποῖς ὀργάνοις 
διαλεχϑῆναι. --- Τὰ οὐρητικὰ ὄργαγα δππὶ διαχριτικὰ (γεφροὶ), παρο- 

“ 
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τὸ ουρον" ἐπ ἐκείνων μὲν γὰρ ἐπὶ μιᾷ ἢ δευτέρᾳ ἢ: τρίτῃ : 
καθαίρεται" ἡμέρᾳ καὶ οὐκέτι, τὸ δὲ ἐν παρατάσει χρόνου 

καϑαίρεσϑαι, ἐν γεφρῷ ἢ ἐν κύστει γίνεται, ὅπερ. ἐδήλωσε 
διὰ τοῦ οὐρέει. ἐὰν οὖν αἷμα. καὶ πῦον οὐρῇ, τῶν νεφρῶν 
ἢ ὍΣ χκύξεως ξἕλχωσὶν σημαίνει. τὸ γὰρ ἕλκος διαβιβρωσχὸ- 

μέὲνϑ συναναβιβρώσκονταί τινα ἀγγεῖα καὶ ἅμα τῷ πύῳ κενέ- 
τοὶ χαὶ αἷμα, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν δυσεντεριώντων γίνεται. 

᾿ ϑιὰ τί δὲ τῶν οὐρητήρων, οὐκ ἐμνήσϑη: γίνεται γὰρ. κἀκεῖσε. 
τοῦτο. διότι μνησθεὶς τῶν ἄκρων συμπεριέλοβε καὶ 

Ἀ ᾽ὔ - κτὸ 

σὰ μέσα, : 

“411. Τὸ; οὐρέῃ πολλαῖς ἡμέραις. ἢ μησὲν αἰνίττε- 
ται. οὐ γὰρ ταυτὸν τὸ ἀβρευς τῷ οὐρη σῇ. : 

Ὅξ΄. “Ὅχόσοισι» ἐν τῷ ᾿ οὔρῳ παχέϊ ἐόντι σαρπία σμικρὰ, 
᾿ ἢ Ξ ζ 

ἢ ὥσπερ τρίχες ξυνεξέρχονται, τουτέοισιν ἀπὸ τῶν γε" 
Ερμε ΞΘ. Ὡς ,ο - Ἔ «τρρῶν ξλκρίνεται. --- : : : : 

ΘΕΘΦ. Οὖρον παχὺ ἐνταῦϑα τὸ κατὰ φύσιν καλεῖ, Ξ 

παραβάλλων αὐτὸ τῷ παρὰ φύσιν λεπτῷ. τοῦτο “γὰρ τὸ 
χατὰ φύσιν μέσον Ὅν πρὸς μὲν τὸ λεπτὸν παραβαλλό με, 

ΨΟν λέγεται πάχὺ, πρὸς δὲ τὸ παχὺ, λεπτόν. ξὰν οὖν ἔστι 

φσὸ οὖρον κατὰ φύσιν, δὴλ ο᾽ ὅτι ξῤῥδωται τὸ. ἧπαρ, χαταΞ 

λείπεται δὲ τὸ πάϑος εἶναι ἐν τοῖς. νεφροῖς καὶ “ὥσχεεθ 
μὲν. σαρκία σμικρὰ ἐχχρίνονται, ἅ τινες ὀροβοειδῆ χκαλοῦ-' 

σιὺ, ὑπεροπτωμόνου παχέος αἵματος ἂν γεῴροϊς ὑπὸ δυσΞ 

οπρασίας ϑερμῆς, ἐχεῖσε οὔσης. ὥσπε 80 δὲ 'ζρῖχες δηλονότι. 

λευκαὶ ἐχχρίνονται; τῆς παρὰ φύσιν ϑερμασίας τῆς. ἐν 

φοῖς νεφροῖς 1) φρυττούσης τὴν περίεχομένην ἐν αὐτοῖέ 

Θευτιχὰ (οὐρητῆρες 5. οὐρητιχὰ ἀγγεῖα) ὑποδεξτιξὰ (χύστις οὐροδόχοςὴ 
ἀποχριτιχὰ (τράχηλι ος τῆς πύστε εως). -- ̓ “πορία. -- τί δήποτε, διαφό- 

θὼν ὕντων τῶν οὐρητι Ὅν. ὀργάνων; μόνων τῶν δύο ἐμνημόνευσε; 
ψεφρῶν χαὶ χύστεως ; 1.) ἀπολόγέα. μγησϑεὶς τῶν ἄχρων οσυμπεριέ- 

λαβε χαὶ τὰ μέσα. ἃ ) 6Χ.- γοίουθυ5. Υῶγοὸ βδηραῖς 65} αἱ τατοσῦβέ 
Ῥὺβ ὅΐ. Ἑδυίοσα ἰϑύιδ 15 ΑΡ ΒΟΥ βμΣβ Ἠ!ρροογαίεβ ξηίδοῖδ το τ Ἐξ. 
8.) διὰ τὴν ἐγέργειαν. 1. δ, Τοπεθ δὲ νόβίοα δὰ βεογεϊομοῖη αὐξηδέ ᾿ 

ξαοῖυ!ί, αἶα ὀτῥᾶπα μόγην ζρείαν ποιοῦνται ἴ, 6. ὈΤΕίΕΣΕΒ, 

1) φρυγούσης Υ. ΞΞΞΣΣ. ἘΞ 5: : 
Ὡ. 5 



᾿ς 484 

-" τ ἑἐ ὺλ Ἀ ὃ .Ὶ Ξ Ἔ 
παχεῖαν καὶ φλεγματικωτέραν ὕλῆν. χαὶ διὰ τοῦτο καὶ 

᾿ πρὸς τὸ σχῆμα τῶν νεφρῶν ἐπιμήκη ἐχκρίνονται.. 

2.1. Τὰ μὲν οὖν σμικρὰ σαρκία τῆς οὐσίας τῶν, 
γεφρῶν ἑλκωϑέντων ἐστὶ μόρια, τὰ δ᾽ οἷον τρίχες ἐν γε. 
φροῖς μὲν λαμβάνει τὴν σύστασιν, ὥσπερ οἵ λέϑοι, μόρια 
δὲ οὐκ ἔστι τῆς οὐσίας αὐτῶν. 

- .“͵ ᾿ 2 

οζ΄. “Οκόσοισιν ἐν τῷ οὔρῳ παχέϊ ἐόντι πιτυρώδεα ξύυγε- 
« , “- 

ξουρέεται, τουτέοισι ἢ πύστις ᾿νωρίᾷ. --- : 

- 5. ’ ᾿ 

ΘΕΟΦ. 1) Καὶ ἐνταῦϑα παχὺ οὖρον τὸ σύμμετρον 
3 2) , 

λέγει. ξὰν οὖν παχύ ἔστε τὸ οὖρον ἤτοι σύμμετρον καὶ 
; - ς , - , 

πιτυρώδη ἐχφέρονται, σὺν αὐτῷ, ἡ κύστις ψωριᾷ. “ψωρία- 
- - - - ἐΐ 

σιν δὲ ἐνταῦϑα τὴν ἐπιπολῆς ξἕλκωσιν τῆς κυστεὼς φησι" 

ὥσπερ γὰρ ψώρας οὔσης κατὰ παντὸς τοῦ σώματος ἐκ- 
, ’ ’ [4 2 ᾿ς ον , ᾿ , δ, 

σείπτουσί τινες λεχτίδεο, ὡς ἀπὸ ἰχϑύων, καὶ μάλιστα εἰ 
- - - -Ὁ 2 

κνῶνται, οὕτω καὶ ἐπὲ τῆς ἐπιπολῆς ξλχώσεως τῆς χυ- 
στεωξ πιτυρώδη τινὰ σὺν τῷ οὔρῳ ἐκκρίνονται. 

“ « 

2441. “ὥσπερ γὰρ ἢ ἐπιφάνεια τοῦ δέρματος, ἡ. 
καὶ ἐπιδερμὶς, κατὰ τὰς ψώρας καὶ λειχῆνας καὶ λέπρας 
2 , κ᾿ ε; σίτῳ - 2 
ἀποβάλλει τὸ λεπτὸν, οὕτω κἀπὶ τῶν ἔνδον. 

οἡη. χόσοι ἀπὸ ταὐτομάτου αἷμα οὐρέουσι, τουτέοισιν 
2 Α - “- -- 

ἀπὸ τῶν νεφρῶν φλεβίου ῥῆξιν σημαίνει. --- 

ΘΕΟΦ. Καὶ ἐνταῦϑα ,περὶ παϑῶν συμβαινόντων ἐν 
τοῖς »εφροῖς διαλέγεται, καί φησιν, ὅτι ἐὰν αἷμα οὐρῶσί 
τίνες ἀπὸ ταὐτομάτου, ἀπὸ τῶν νδφρρῶν φλεβίου δῆξι ; 

σημαίνει. καὶ σπόϑεν δῆλον ὃ ὅτι ἀπὸ τῶν »εφρῶν᾽ καὶ οὐχὶ΄ 
ἀπὸ τῶν ἀναπνευστικῶν ἢ ϑρεπτιχῶν; ἐκ τοῦ εἰπεῖν; οὐ- 
θέουσι. τοῦτο γὰρ τὴν ἐπίμονον οὔρησιν τοῦ αἵματος δη- 
λοῖ. εἴτε γὰρ ἀπὸ τῶν ἀναπνευστικῶν, εἴτε. ἀπὸ τῶν 

ϑρεπεικῶν διὰ ῥήξεως φλεβίου ἐστὶ, πρὸς ὀλίγον οὐρεῖταν, 
καὶ εὐθέως παύεται. πόϑεν δὲ δῆλον ὅτι οὐ κατὰ ἀνᾶ- 

Ῥ ὉΟΘΏ. ἘΒΟ. ψωρίασιν νῦν ὁ ΤΕΣ τὴν ἐπιπόλαιον ἕλχωτ 
σιν τῆς κύστεως ὑποτίθεται, -- ᾿“πορία. Ψετυη 6581. ἐπὶ συντήξεν 
τῶν γεύρων ΘΧοοτηὶ πεταλώδη, οὐ Ἠϊς σιτυρώδη ΘΘοοΥΠυΠίαΓΊ Αἱ “ 
δῖσαι ὨῸΏ πότνι, βοα οὐσίας »ευρώδους ἐστίν. 

σὰ 
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βρωσιν, ἀλλὰ χατὰ δῆξιν γίνεται ἡ αὕματος οὔρησις; ἐχ 
τοῦ εἰπεῖν, ἀπὸ ταὐτομάτου. τὸ γὰρ ἀπὸ ταὐτομάτου :Ὁ 
ἐξαίφνης καὶ ἀϑρόως δηλοῖ. διὰ τὸ πλῆϑος γὰρ τοῦ αἵ- 

ματος τείνονταιν τὰ φλεβία καὶ τῇ τᾶσειν ῥήγνυνται καὲ 
πολὺ αἷμα οὐρεῖται, δεὶ δὲ τῆς ἀναβρώσεως ὀλίγιστον. 

καὶ πόϑεν δῆλον ὅτι οὐ κατὰ ἀναστόμωσιν φέρεται, ἀλλὰ 
κατὰ ῥῆξιν; ὅτι τὸ κατὰ ἀναστόμωσιν φερόμενον οὐκ ἔστι 
φέλξιον 1. ἀλλ᾽ αἱματῶδες. 

2.411. Τὸ ἀπὸ ταὐτομάτου τὸ ἐξαίφνης δηλοῖ. καὶ 
χωρὶς αἰτίας, προηγησαμένης. 

οϑ'. Ὁκόσοισιν ἔν τοῖσι οὔροισι ψαμμώδεα, ὑφίσταται, 
τουτέοισι ἣ κύστις λιϑιῷ, ἢ νεφροί. --- : 

ΘΕΟΦ. 1) λίϑος ἢ ) ἐν τοῖς γ8 ἐφροῖρ γίνεται ἢ ἔν τῇ 
κύστει" ὅπου δὲ λίϑος, καὶ ψάμμων ξχκρισις γίνεται διὰ 
τὸ ἀποϑρύπτεσϑαί τὸ μέρος ἀπὸ τῶν λίϑων. τοῦ οὖν 
ὡς ἐπίπαν ἐμνήσϑη ὃ Ἱπποκράτης" ἐπειδὴ γὰρ ὡς ἐπὸὲ 

᾿τὸ πολὺ ἐν τῇ κύστει γίνονται οἵ λίϑοι διὰ τὸ ἀξιόλογον 
ἔχειν κοιλότητα τὴν κύστιν" διὰ τοῦτο γὰρ ταύτης μόνης 
ἐμνήσϑη ̓ οὐχὶ χαὶ τῶν νεφρῶν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτε ὃ λίϑος 
ποιητικὴν μὲν αἰτίαν ἔχει ϑερμασίαν παρὰ φύσιν, ὑλικὴν 
δὲ, πόχος χυμῶν. 

4.21": ᾿Ἰφίσταται ἤως ἐν τῷ πυϑμένι ὄντα. 

π΄. Πν αἷμα οὐρέη. καὶ ϑορόμβους, καὶὲ στραγγουρίην ἔχη, 
καὶ ὀδύνη ἐμπίπτῃ ὃς τὸν χτένα καὶ τὸ ὑπογάστριον 
καὶ τὸν περίναιον, καὶ τὰ περὲ τὴν κύστιν πονέξι. Ξ-- 

ΘΕΟΦ. ᾿“κολούϑως ὃ ὃ νῦν ἀφορισμὸς τέτακται. ἐπειδὴ 
γὰρ αἷμα εἶπεν, ἐπήγαγε καὶ ϑρόμβους καὶ στραγγουρίαν. 
ϑρόμβος δὲ αἵματος γένεται, τοῦ αἵμοτος ἐχτὸς τῶν ἂγ- 

1) Ο09. Ἐ56. ἐπειδὴ δέ τινὰ τῶν ἀντιγράφων ἔχουσι ἢ “ύστις ἢ : 
»εφρὸς λιϑιᾷ, τινὰ. μόνον. ἤ, κύστις λέϑιξ, ἔχουσιν, ἔνταῦϑα γενόμενος. 

ὁ ϑαυμασιώτατος Ταληρὸς ἐν τῷ ὑπομνήματί. φησιν, ὅτι χολωβός ἕξιν 

ὁ παρὼν ἀφορισμός" λείπει ! γάρ τι. δεῖται γὰρ προσϑήχης ἕνα ἔχῃ 
οὕτως, τουτέοισιν. ἢ σύστις ἢ γεφρὸς λιϑιᾷι τὅτ0: δὲ χαλλιγραφιχὸν γέ- 

7ογε σράλμα τᾶ ἐξ ἀρχῆς μιεταγράψαντος τὸ" παρὸ» Ῥβεβλέον: : 

28 Ἐ 



ΞΡ ΤΣ Ἶ ΄ 

ς 
: γείων γεγονότος χαὶ πηγνυμένου τῇ: ψύξει, ἡ ἡ στραγγουρία ἢ 

ΠΣ τς ἐμφραξι» τῷ τραχῆλϑ τῆς κύξεως διὰ λίϑον ἢ φλεγ- 

μογὴν. ἢ δὲ αὐτὸν τὸν ϑρύμβον. δὰ» ὅν αἷμα δρέῇῃ καὶ ϑρόμβες :. 

δὶς στραγγουρἴην ἔχῃ, καὶ τὰ λοιπὰ, τὰ περὶ τὴν. κύστζιν. 

πονέεε πουτέστε κοινῶς τὰ ᾿οὐρητικὰ ὄργανα. καὶ τοῦτο 

ὁἢλ0 Ψ ᾿εἰπεὼν. γὰρ ὀδύνη περὶ τὸ ὑπογάστριον ἐσήμανε. 

τοὺς νεφροὺς, εἰπὼν δὲ χτένα τὴν κύσειν» πδρίναιόν δὲ 

τὸν τράχηλον τῆς κύστεως. 

4414: Οὐ τὴν κύστιν μόνον νοσεῖ, ἀλλὰ καὶ γειρροὺς 
“καὶ γΠρη 1 ἥρας. 

Εν αἷμα καὶ πῦϑον οὐρέῃ καὶ ἡ λεπίδας, χαὶὲὶ ὀδμὴ 

ΣΕ ἔῃ, τῆς κύστιος ἕλκωσὲν σημαίνει, --- 

ΘΕΘῷ. Ὁ Τρία τινὰ. παραδίδωσιν ἡμῖν ὅ: παρὼν 
Φ, 78 : : : : 

ἀφορισμὸς, τόπον πεπονθότα, διάϑεσιν καὶ χαχοήϑειαν. 
- 

τοῦ πειτονϑότος. διὰ γὰρ τοῦ εἰπεῖν λεπίδας ἤτοι 2) πε-. 

ταλώδη, σημαίνει τὴν κύστιν. πεπονθέναι, διὰ δὲ τοῦ εἷ-" 
πεῖν αἷμα καὶ πῦον, λύσιν συνεχείας" ἀδύνατον γὰρ πῦον 
οὐρηϑῆναι ἄνευ ἕλκους διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν ὀδμὴν βαρεῖαν 
ἤτοι, δυσώδη τὴν κακοήϑειαν᾽ τὸ δυσῶδες. γὰρ σημεῖον σήη-᾿ 
σπεδόνος ἐςὶ, ἧ σηπεδὼν δὲ καποήϑειαν ἐνδείχνυται. Ἰφξέον. 

δὲ ὅτι διὰ τοῦ εἰπεῖν ὀδμὴν βαρείην ἀπεκρούαατο τοὺς 

λέγοντας, ἀφ᾽ ἥπατος ἢ τῶν ἀναπνευστικῶν ἔρχεσϑαι πε- 
“ταλώδη. ἐχεῖνα γὰρ κἂν ὀδμὴν ἔχωσι, ἐῷ μήκει τῆς πα- 
ρὐδου τὴν δυσωδίαν ἀποβάλλουσιν. 

“4. Τὸ μὲν αἷμα καὶ τὸ πῦον οὐρούμενα πάντῶν. 
οὐρητικῶν ἡλκωομένων κοινὰ σημεῖα. τὸ δὲ βαρὺ τῆς ὃ- 
σμῆς ἤως ἀηδὲς, ἔτι τε αἵ λεπίδες μᾶλλον ἴδια τῆς κύ-᾿ 

᾿στεὼς μόνης. 

πβ΄. “Οκόσοισιν ἐν τ. οὐρήϑρῃ φύβαίϊα φύεται,. τουτέοισι; 
διαπυήσαντος καὶ ἐχραγέντος, λύσις. --- 

: ὩΘΈΕΟΘΦ. Οὐρήϑραν γῦν τὸν τράχηλον τῆς κὐστεῶς, 
“σλεῦ: φησὶν. οὖν, ἐὰν. ἐν "Τῇ οὐρήϑρῃ “τοῦ τῷ ῦ τραχήλφ᾽ 

1) Θ0Ώ. ἜσΟ. Πὶς ἘΞ ΤῈ τ ύσεεεϊῥ ἐ ὰ ἘΣΝΣΣ διὰ βάθους »εῖυ βατι 
Ῥτὰ ἀὸ αἱοεχρίξομος “βαροηβρία!ς, 9). "λεπιδώδη. γ. Ρ: φιλο) ον 

«ὦ 

- 

Ω 

ἈΝ  οβέχευι τ. --- ΟῚ 

Ὑοττν 
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"τῆς κύστεως φύματα γένηται ἐκπυήσαντα, τυχὸν πυοποίη- 

᾿ϑέντα καὶ ἐπραγέντα, λύσις γίνεται. λύσις δὲ τίνος; ἀλλ 
“ἢ. τῆς ὀδύνης καὶ στραγγουρίας. διὰ γὰρ. τὰ φύματα ὀδύνη 

ἐγεγόνει καὶ ἔμφφαξις ἐπ ἘΠ ἘΠ) 1 ἐξ ἢ ἧς ἤ- Ὁλοι ο- 

πγ΄. Οὔρησις 1) γύκτωρ πουλλὴ γινομένη, σμιχρὴν τὴν 
ὑποχώρησιν σημαΐνξι. --- : 

ΘΕΟΦ. 2) Οὗτος γἐυγκιυνιὶς δ ἀφορισμός" ΠῚ 

γὰρ, ὅτι ἐ “ξὰν διὸ τῆς. νυχτὸς πολ λὴ οὔρησις γένηται, σμ- 
20} ἤτον ὀλίγην διὰ κόπρου “τῆν. ὑποχώρησιν σημαέγξε. 
“καὶ ἧ αἰτία, ὅτε πολλὴ καὶ ἀϑροωτέρα γέγονεν ἀνάδοσις 

"ἐν τῷ ἥπατι" καὶ ἀνετιμεεωχετεύϑη ἢ ὕλη, καὶ διὰ τοῦτο 
ξ ΓΈ ν ἡ τ, - ψ τνΣ 259 τ ρξρονδιος ἀπ Ή 3; ΡΟΣ 

πολλὰ οὐρα ἠνέχϑησαν, ὀλίγη δὲ πόσεροξ. καὲ τὸ ἀναάπαλίν, 

᾿ξὰν πολλὴ διοαχώρησις γένηται διὰ κόπρου, ὀλίγη ἔσται 
τς δὲ οὗ διὰ ᾿ Ὁ, ΕΥΑ τς Ἐ Θ: .“ δ.) ἜΣ Σ "ἸΝἉ ἢ. ὃν οὐθῶν δι τὴν. αὐξῆνε στεῖαν τεεῦτε, 0117} Σεγονεν ἢ - 
ἀνάδοσις, καὶ διὰ τοῦτο ὀλίγον. οὖρον, πολλὴ δὲ. ἧ διὰ 
κόπρου διαχώρησις “διὰ τὰ ἐν τῇ γαστρὶ, μένειν. τὸ ὑγρόν. 

-ἐκ νυκτὸς δὲ εἶστδν, δτι αἱ οἷ. ἂν γυχτὲ γίχονται καὶ 
ΟΣ διακρίσεις, τῶν. περιττωμάτων.. : 

: αὶ, δι α: Π ἐμπετον. 

α΄. Σπασμὸς. ἐξ ἐλλεβόρου, ϑανάσιμος. --- 

“4ρχὴ τοῦ πέμπτου τμήματος. 

ΘΕΟΦ: 8) Δι αγνωσσικοὺς. “καὶ ἥπρῦ γνωστικοὺς χανό-: 
: γας ὙΠ ΡΟΣ: ὃν τούτῳ τῷ. τή ἕατι ὃ Ἵπποχράτης, 

Ὧ ἐς ΠΣ. Υ. , 6. 2) ΘΟ. Ἐ56. Ἡνταῦϑα, δὲ γενόμενος ὄ 
“Ταληνός. φησιν ὅτε ἦν τῷ ἀφορισμῷ τὸ “ἄλλο ἕν χαὺ δεῖ σε προου- 

παχοῦσαι χαὶ, προσϑεῖναι τὸ χαὶ πολλὴ ξὰν γένηται ὑποχώρησις, ὀλέγη 

᾿γίνεται ἦ ἤ οὔρησις; πλήν. Φηρι, ὁ “Ταληνὸς ὅτι ἐγὼ εὗρον. εἰς τὰ πα- 

λαιὰ τῶν ἀγτιγραίρων τὰ ἀμφότερα. γεγραμμένα, ἀλλ). οὗ. ὡς ἔευχεν, 

: ἀλλ οὕτως εἶχεν οὔρησις ἂν νυχτὶ πολλὴ γινομένη σμαπκρὴν τὴν ὑπο- 

χώρησιν. σημαίνει. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ ἐγαντίον τοτέστιν. ὅτε καὶ πολλὴ 

"ἢ ὑποχώρήσις ξὰν γένηται, σμικρὴν τὴν οὔρησιν. θημαίνει, καὶ εἰ μὲν 

ἄγει οὕτως, Ἰδοὺ χαὶ χαλῶς, ἐπείτοι γ8 προσυπάχουσον χαὶ τὸ ἄλλο. 

ταῦτα ἔχει ὁ παρὼν ἀφορισμὸς χαὶ ἐν τούτοις πληροῦται τὸ τέταρτον 

“τμῆμα, ἐπεὶ οὖν ταῦτα. εἴρηται; ἐν οἷς σὺν ϑεῷ ἡ πρᾶξις. --- ἴπἀθ 8 

φυϊπία, βϑοίΐοπο ᾿π ἐοάϊοο Εἶδα: αἰίογα, ἈΪΔΊΟΥ. πιδππ5. σοπβρ οἰ (πΓ 

9) 181}. ΠπΙαραδεδωχὼς ἡμῖν ὃ Ἵπποχράτης διαφορὰς πολλῶν ϑεω- 
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ὥσπερ χαὶ ἕν τῷ τετάρτῳ. καὶ δὴ ποιεῖται πρόγνωσιν 

τρόπου ἐκβάσεως νοσήματος, ὅπερ ἐστὶ σπασμὸς, ὃς ἐξ : 

ἐλλεβόρου γενόμενος ϑανάσιμός ἐστιν. ἀλλ ἰστέόν, ὅτι ὃ 

ἐλλέβορος διττός ἔστιν, ὃ μὲν λευκὸς, ὁ. δὲ μέλας. ἐνταῦ- 

ϑα οὖν περὶ τοῦ λευκοῦ ἐλλ ἐβόρου φησὲ “καὶ δῆλον ἐ ἐχ τοῦ 
ἁπλῶς εἰρῆσϑαι. ἐπὶ γὰρ τοῦ μέλανος μετὰ προσϑήκης 

εἴρηται; οἷον ξλλέβορος μέλι ας. σώνταὶ οὖν ἐπὶ τῷ λευ- 

κῷ ἐλλεβόρῳ οἵ χρώμενοι αὐτῷ ἢ διὰ πλήρωσιν, ὡς ὅταν 

πολλάκις τοῦ καϑαάρσίου ἑλκύσαντος ἀϑρόως πολὺν χυμὸν 

σεδρὶ τὴν γαστέρα, καὶ ἐπὲ τῇ διατάσει σπᾶται, κἄπειτα 
ὅλον τὸ νευρῶδες γένος τῷ στομάχῳ συμπάσχον » ἢ διὰ 

κένωσιν ἄμετρον" τῇ γὰρ ἀμέτρῳ κενώσει ξηρότης ἕπε- 
, - ξ , κεν ἘΡλ τ οχ, δὲ 32 9. - 

ζαῦ καὶν Ζ7 θοτῆὴτιε στεασμος { ὑ ξεὐπτασξιαν τον. 
΄ "ἤ-.- - 

ὁτομάχου" πολλάκις γὰρ, δραστικωτέρου Ὄντος τοῦ 
φαρμάκου, δάκνεται ὡς εὐπαϑὴς ὃ στόμαχος καὶ σπᾶ- 

ὮΝ ν. - ὩΣ ᾿Ὶ « Ι 3 4 - 

ται ἢ διὰ δριμὺν χυμὸν ξλχϑέντα ἃπὸ τοῦ κχαϑαρ- 
σίου ἐπὶ τὴν γαστέρα. παὶ οὗτος γὰρ τῇ δήξεϊ σπασμὸν 

᾿ - -“ 5 - ποιεῖ. τεερὶ τοῦ δευτέρου οὖν τρόπου ὃ λόγος τῷ “Ιππὸ- 
κράτει τοῦ ἐπὶ ξηρότητος, ὅστις καὶ ἀνίατός ἔστιν, ὅτι, 
δαπανηϑείσης τῆς συνεχτικῆς ὑγρότητος, ἀδύνατόν ἔστιν 
αὐτὴν ἀνακαλέσασθαι" οὗ γὰρ ἄλλοι τρόποι καχοὶ μέν 

2 3 Α ΡΟΝ ἢ ᾿ 

εἰσιν, οὐ μὴν ϑανασιμοι. 

ῥημότων χαὶ. ϑαυμαστῶν ἐν τῷ τετάρτῳ τμήματι" παρέδωχε γὰρ, ἡμῖν. ̓ 
διαφορὰς πυρετῶν χαὶ εἴδη πυρετῶν, ἔτι 7ε μὴν πρὸς τῷ τέλει, τοῦ 

τετάρτου τμήματος παρέδωχεν ἡμῖν χαὶ πάϑη τῶν συμβαινόντων τοῖς 

οὐρητιχοῖς ὀργάνοις. γῦν οὖν ἐν τῷ πέμπτῳ τμήματι ἐπὶ ἕτερα ϑαυ-: 

μαστὰ ϑεωρήματα ετάγει ἑαυτὸν ὁ Ἱπποκράτης. Τρία ζητήματα. 1) 

“τέ ἔστι ὅπασμύς; “ίνησιξ ἀπροαίρετος ἐν προαιρετίχοῖς μορίοις σῦγι- 

στο ΕΥη χαταὰ ξχτασιψ Ἶ Ζάμιψιν ὑπὸ πᾶῤρὰ φύσιν αἵτίας γινομένη. 

9.) τὰ μόῤια ἂν οἷς συνίσταται. ἽΜάβοαΙ, ποῦν, τέγοντες, σύνδεσμοι. 

3.) τὰς αἸτίὰς ὑῷ' ἃς γίνεται. ἃ. κατὰ πλήρωσιν. ». ζΖατὰ Ζένωσιν ἤτον - 

ξηρότητα, Ξ- ὥσπερ 7ὰρ ἐλέγομεν ἐπὶ τῶν 'χορδῶν, ὅτι αἱ χορθαν 
αν ταϑῶσι, ἐν 'Ῥοτί σίῳ τόπῳ Ζὰαὶ διύγρῷ ὑπὸ Ὀχέπην, ἐμπίπλανται 

τῆς ὑγρότητος Ζαὶ πληροῦγται" πληρούμεναι δὲ τείνοντοι ζαὶ τῇ τασει 

σπώνται ζαὶ ῥήγνυνται, ἢ ὅτι ξὰν ταϑῶσιν ἀΐ Ζορδὰὶ ἂρ αὐχμηρῷ 
καὶ ἡλιαξῷ χαταστήματι, ἐξιχμάζεται ἥ ἐν αὐταῖς Ἰχμὰς͵ Καὶ ξηραί-. 
ψόνται ζαΐ. τῇ ξηρότητι σπῶνται ζαὶ ῥηγνύνται. -- ὁ ἐπὶ πληρώσεν 

ἸηΕ]ῖο τ, ΒΒ Π81115, ΠΟ ἀγίατος. 
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: ἦ Π Α τ : τς 

4.411. Σπασμὸς γίνεται ἐπὶ πληρώσει καὶ κεονώσει. 
«τὶ μ᾿ ΩΡ , ,»΄ ,..3 - ’ [3 
Ο 1 οὖν ὃπὶ “εληθώσει 7ενο μενος ΠΟ ΠΡΟΣ δύναται, ὃ δ᾽ 

ἐπὲ κενώσει, οὐ, τῆς τῶν νεύρων οὐσίας ξηρανϑείσης τῇ 
κενώσει. ἐλέβορον δὲ τὸν λευκόν φησιν τούτῳ γὰρ 
ἐχρῶντο. 

ἿΣ 3 4 5 ’ τ Α 5 ; : ᾽ ἷ 

β΄. Ἐπὶ τρώματε σπασμὸς δπιγενόμενος, ϑαγνασιμος. -- 

ΘΕΟΦ. η Τινὰ ἔχουσι τῶν βιβλίων ἐπὶ τραύματι, 
τινὰ ἐπὶ 2) τρώματι, ὃ καὶ ἀληϑέστερον. ἑκάτερον δὲ τούὐ-- 
τῶν λύσιν συνεχείας δηλοῖ. ἀλλ εἰ μὲν ἐν σαρκὶ, ῇ λύσις 
τῆς συνεχείας τραῦμα καλεῖται, εἰ, δὲ ἐννεύρῳ, νύγμα ἤτοι 
τρῶμα, γίνεται μὲν οὖν ἐπὲ τραύματος σπασμὸς οὐ διὰ 
τὴν ἔν σαρχὲ λύσιν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ: συνδιαιροῦνται καὶ φλέ- 
βες καὶ ἀρτηρίαι. , καντεῦϑεν ἐπὲ τῇ ἀμέτρῳ πενώσει γίνε- 
ται σπασμιός" ἐπὲ δὲ τρώματι, ὅτι ὀδύνη σφοδροτάτη ὃ ἕπε- 

. ταὶ, χἀντεῦϑεν δευματισμὸς,. ἐπὶ τούτῳ φλεγμονὴ, εἶτα 
διάτασις καὶ τοσοῦτον, ὥστε καὶ τὰ νευρώδη συνδιατα- 
ϑῆναν κἀντεῦϑεν σπασμὸν. γίνεσϑαι.. “ἐπὶ ἀμφοτέρων 

οὖν τούτων τῶν τρόπων ὃ ἀπο Πος ϑανάσιμον ἤτοι ἐπι- 
σφαλές. 

4.411. Τίνοται δὲ λόγῳ τῆς ἑπομένης φλεγμονῆς, 
ὅταν ἅψηται τῶν ᾿γΛγευρωδῶν μορίων καὶ τῆς ἀρχῆς 
αὐτῶν. ; : ἷ 

γ΄. «ἵματος πολλοῦ δυέντος, σπασμὸς ἢ λυγμὸς ἐπιγενό- 

μενος, καλόν. --- 
: Ξ᾿ {ἃ ; : ΘΕΘΦ. Ἐνταῦϑα ἐπὶ αὐτομάτῳ χενώσει τὸν σπα- 

σμὸν ὑποτίϑεται γίνεσθαι καὶ φησιν, ἐὰν αἵματος πολλοῦ 
εἰ Ὁ Στὸν ᾿ ᾿ ΠΝ 2 «το Ὧν ᾿ 
ῥυέντος. ἢ διὰ μυχτήρων ἢ δι' ἕδρας, σπασμὸς ἢ «λυγμὸς 
ἐπιγένηται, ϑανάσιμον. καὶ ἢ αἰτία, ὅτι ἐπὶ ἀμέτρῳ κε-. 

1) 600. Ἐ56. δεῖ εἰδέναι ὅτε τὸ τραῦμα ὃ Ἱπποκράτης χαὶ οὗ 
παλαιοὶ τῶν Ἰατρῶν ἐπὶ οἱουδήποτε μορίου λύσιν τῆς συνεχείας ἐχά- 
λουν, οἱ μέντον Ψψεώτεροι χαὶ μεταγενέστεροι ατροὶ διεῖλον ποὺ πρὸς 
τὴν διαφορὰν τῶν μορίων διαφόρου τετυχήχασιν ὀνόματος" οὕτω γᾶν 

τὴν ἐν σαρκὶ λύσιν τῆς συνεχείας ἕλχος ὠνόμασαν, τὴν δὲ ἂν ὀστῷ 

χαάταγμα, τὴν δὲ ἐν νεύρῷ γνύγμα. 9) ὁ Ῥεγίογαίίοπθ Ὁ, τρήματι, 
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ἔχ α ΦΑ ΡΟΝ 

γώσει ὑποτίϑεται τὸν σπασμὸν καὶ λυγμὸν ἐπιγίνεσθαι, 

ἄλλως 78 ὅτε, τοῦ αὐίστος 1 πολλοῦ κενουμένου, ἀμοιροῦσι 

τροφῆς. τὰ μόρια, ἀμοιροῦντα δὲ ἐπὲ φϑορὰν ὁδεύουσι.. 

δεῖ δὲ γοιώσκειν, ὅτι διαφέρει σπτασμὸς. λυγμϑ, ὅτι ὃ μὲν. 

σπασμὸς ἐν παντὶ μορίῳ προαιρετικῷ συνίσταται καὶ ψυ- 

χιπόν ἐστι πάϑος, ὃ δὲ “λυγμὸς ἐν στομάχῳ. καὶ φυσικόν 

ἐστε πᾶϑος. 

" 

ΞΕ τ. ς ἘΞ ΕΝ 9 , τ 
δ. Ἐτὶ ὑπερχκαϑάρσεϊ σπασμὸς, ἢ λυγμὸς ἐπιγενόμενος, . 

μι Φ' 

χαξον. -- 

ΘΕΟΦ. Ἐπὲ ὑπερκεγώσει ὑποτιϑέμενος τὸν σπασμὸν 
Α ͵ ᾿ Ν ΡῚ , Ὁ 2 -- Φ Ἀ 

διὰ τί κακὸν. φῆσι καὶ οὐ ϑανάσιμον, ὠσπερ ὃν τῷ πρὸ 
᾿ -" »"Ἥ , ᾿Ξ 
τούτου ἔφη ἀφορισμῷ; ἐκεῖσε μὲν ϑαναάσιμον. εἶσεξ, διὰ 

ν ͵ ᾿ Ν - 2 δ 2 - ΜῚ 
τὸ δραστήριον καὶ τυρᾶννίκὸν τοῦ ἐλλεβόρου, ἐνταῦϑα δὲ 

καχὸν, ἐπειδὴ ἐνδέχεται, καὶ οἱουδήποτε παρασχεϑέντος." 
βοηϑήματος,. ὑπεῦχα ἡσοᾶρίις γενομένης, σπασμὸν γενέσϑας 

καὶ μὴ εἶναι ϑανάσιμον διὰ τὸ δυνατὸν ϑεραπεύεσθαι 

αὐτοὺς. τροφαῖς ἢ λουτροῖο.: 

ὩΣ Σ Σ ἘΣ ΞΕ φεὶς ε΄. Ἔν μεϑόων ἐξαίφνης ἄφωνός. τις. γένηται, σπασϑεὶς 
ἀποϑνήσχει, ἢν μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τὴν ὥρην. ΣΌΣ ΖΈΙΣ 
ἐλθὼν, χκαϑ' ἣν εὖ κραιπόλαε λύογτοι; φ .8)1,... ΞΡ 

« Ύ : 
ΘΈΟΦ, 1) Ο. οἶνος πολὺς πινόμενος ὡς ἐρμδρ, καὶ 

φς ΝΥ ΓΞ 

ὑγρὸς τοὺς περὶ τὸν. λάρυγγα καὶ φάρυγγα π ᾿ ῶν μύας, 

1). ΟΟῦ. ΕΞ] . “1εἴ: πρὸ τῆς ξξηγήσεως ἐπιμνησθῆναΐξ. τινων. ἘΣ 
ὅτι ἀποπληξία. χοῦ κάρος. καὶ. ἐπιλημψία χαὶ χῶμα κῶν λήϑαργος, Ζαὶ 

σαάτοχος χαὶ τὼ τοιαῦτα ἰδισὰ πεάϑη͵ εἰσὶ τῆς κεφαλῆς ἐν βλάβαις ἐνΞ, 
ἐργειῶν. ϑεωρούμενα. 2.) ὁ Ἱπποκράτης ὅτὲ μὲν τὴν ἀποπληξίαν χα- 

σὺ» χαλεῖ χαὶ τὸν ζάρον ἀποπλῃξίαγ. Νδιη. δἰ μα Π65 δυηΐ , Ὁ ΖαΣ διὰ 

τοῦτο ἀμιραλλὰξ. αὐτὰ χαλεῖς 3.} ὅτε ἰδίωμώ ἔστων ῬῬιποχράτειον ἀπὸ. 

τῆς βλάβης τῶν. τιμιωτέρων,. ἐνεργειῶν τὸ πάϑος ΠΗ ΟΡ -- δι [7 

τῆς ἀφωνέας τὴν ἀποπληξίαν σημάνας. 4. ἄλλα μόριά εἶσι τὰ" ΦΟΥΤΙ 
ειζὼ, (χαργαρεὼν, λάρυγξ, τραχεῖα ἀρτηρία, πνεύμων, ϑώραξ, τὰ, πα- 

λινδοομᾶντα νεῦρα) ἄλλα, τὰ, διαλεκτεχὰ (γαργαρεὼν,, χγλῷσσα, ᾿ὀδόντες, 
χείλη; δὶς χαὺ οὐρανίσκος). δ.) πραιπάλη, ἐστὶ διόϑεσις τῆς χειραλῆς ἐξ. 

᾿ τῶν. πγευμάζων. φερομένων. εἷς. τὴν. κεφαλὴν, ἣν. ποιρῦσι παλμωδῶς; 
πἰνεῖσϑαι.--- Τπἃ 6 πρᾳιπάλιμε, ἔχ, τοῦ τὸ κάρα, πάλλειν, --- ἐνταῆθα γεκό- 
μίεγος ὁ Τάληνός φησιν, ὅτε οὐ δεῖ ἀναγμίῦγναι τὸν παρόντα, ἀφορί;, 

" 
ᾳ 



44ϊ 

ΤΏ» ἀφώνγεαν δργαςεξαιϊ. Οήξ9 ΧΑΣΟΡ. δὺ ὁ παν στεασμον 

ἐπιφέρει, τοῦτο ϑανάσιμον" δηλοῖ γὰρ ὅτε οὐ μόνον τὰ 
περὶ τὸν λάρυγγα, ἐπληρώθη, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν δλῳ τῷ 

σώματι νευρώδη μόρεα. πλὴν ϑανάσιμον, ἐὰν μὴ τς 
ἐπιλάβη" ἐὰν γὰρ ἐπιλάβῃ, σύμπεψις. γίνεται τῆς ὕλης κα 

“λεπτυνομένη διαφορξεῖται. ἢ πάλιν, ἐὰν μὴ εἰς τὴν ὥραν, 
- χαϑ' ἣν αἱ κραιπάλαν λύονται, φθεγπήσαν: ΓΙ γὰρ φϑὲγ- 
ξητοῖ, οὐκέτι ϑανάσιμον" δηλοῖ γὰρ ὅτι ἠδυνήϑη ἧ φύσις 
συμπέψαι τὴν ὕλη:. καιρὸν δὲ τῆς χραιπάλης οὐκ ἃπο- 
τετμημιένον οὐδὲ περιγεγραμμένον ἀκχουστέον. . τινὲς μὲν. 
γὰρ, "στὸ τῇ». ὑστεραίαν τῆς ἘΞ παύονται, τινὲς 

441: “Ζ7ι,ὰ πλήρωσιὑ πάντως τῶν γεύρων ὃ τοιοῦ- 
χοὸς σπασμός. πληροῖ γὰρ ταῦτα ὃ οἶνος, ὡς ϑερμκὸς. καὶ 
“λεπτομερής. τῷ. μὲν οὖν πλήϑει τῆς οὐσίας σπασμὸν ἐπε- 
φέρει ̓  τῇ ποιότητι. δὲ ϑεραπεύει, ὀκϑερμαίνων καὶ ξη- 
θαίγων τὰ γεῦρα. δἰ, δὲ τοῦτο μὴ δν»η 9: ϑάνατοφ, ξ7τε-- 
ζΤαξ τῇ δὲ αὐτῇ δυνάμει χαὲ ὃ πυρετὸς ἑᾶταις στο τοῖς 

ἐπιγενόμενος. ἀφώνους. γῸΨ κολεῖ ξοὺς ὁπωσοῦν χαρουεέ- 

γοὺς.. ἔστε δὲ λάρος ῇ “παντὸς τοῦ σώματος ἐξαιφνίδιος 

ἀκινησία καὶ ὀναίσϑησία, τῆς ὀῤχῆς τῶν γεύρων σεα- 

Ἔλο : 

'Θκόσοι ὑπὸ τετάνου ἁλίσκονται, ἐν τέ ἔσσαρσι. ἡμέρῃ- 
σιν ἀπόλλυνται" ἢν δὲ Ταύτας: διαφύ "σι, ὙἼ: γί- 

γονται. --- 
τᾶ“ ἐτν Ὁ τρις τον οἱ ΘΕΟΦ,. Ὁ τέτανος ἔπὲ τεαχείᾳ ὕλῃ ΟΣΣ Ἔν 

"σμὸν ἢν-- ἄφωμος “γένηται. χαὶ ὑποστέξαι. σπασϑεὶς ἀποϑνγήσχει; οὗ  ϑεῖ 
οὕτως ἀναγνῶναι, ἀλλὰ δεῖ μεϑ' ὑπερβατὸν ἀναγνῶναι, ἢν μὴ πυρε- 
τὸς ἐπιλάβῃ χαὶ τὰ ἑξῆς, ἐπὲ γὰρ τίγε ἀποϑνήσχει, οὐχΥ᾽ ἐπὶ. τῷ σπος- 

σμῷ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ ἀφωνίᾳ ἤτοι ἐπὶ τῇ ἀποπληξίᾳ. ξὰν γὰρ οὕτῴς. ἀγά-- 

χνῶμεκ, εὐοδοῦται τὰ γῦν ὑφ Ἱπποκράτους λεγόμενα, σαὶ εὐὔπαρασο-. 

λούϑητα, ἔσονται. χοαὶ πάγυ μὲν θαυμασίως. ἐξηγήσατο, ὁ Ταληνός. Ὁ. 

μέντοι ἐξηγητὴς τοῦ παρόντος, βιβλέου λέγει, ὅτι. τὴν ἀφωγέαν οὐ δεῖ 

ἐπὶ τῇ ἀποπληξές λαβεῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ βλάβη τῶν͵ φωγητιζῶν᾽ ὀργάνων, : μεσοπλευρίων: μϑῶν ᾿χαὲ 'παλενδρομούγτων,: »2ε εὕρω, χαὶ τῶν τοιούτων 

μεριχὸν. σπασμὸν ἐσχηκότων. ' : 
᾿: 

1} δέον γ. 5. 6, 

υκ 
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ἐπὲ τοὐτῳ χρόνιον ἔδει εἶναι τὸ φόσημα, ἀλλὰ διὰ τὴν 
ἀσϑένειαν τῆς δυνάμεως κάτοξυ εὑρίσκεται. ὅσοι οὖν ὑπὸ 

τετάνου᾽ συσχεϑῶσιν, ἐντὸς τῶν τεσσόρων ἡμερῶν ἀπόλ- 

λυνται; ἐπειδὴ τονική ἔστε κίνησις ἐπὶ αὐτοῦ καὶ ἀδιάκο:. 
πος, καὶ ἐπὲ τούτῳ ἑτοίμως καταβάλλονται αἱ ζωτικαὶ 
δυνάμεις" ἣν. δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονται, τῆς 
δυνάμεως δηλ ονότι ἐπαρκούσης. τὰ γὰρ κατόξεὰ μέχρι τῆς 

τετάρτης τὴν κρίσιν ἐγέι- 

(ΟὉ. 50. εγπὸ σπασμοῦ ἢ τετάνου ἐχομένῳ 
πυρετὸς ἐπιγενόμενος ὀξὺς λύει τὸ νόσημα. --- 

Τινές φασιν ὅτι παρεντέϑειται ὃ παρὼν ἀφορισμός. 
οὐδὲν γὰρ καινότερον περιέχει τοῦ ἀφορισμοῦ τοῦ “λέγον- 
τος, πυρετὸν ἐπὲ σπασμῷ βέλτιον γενέσθαι ἢ σπασμὸν 
ἐπὶ πυρετῷ. καὶ ἐνταῦϑα γὰρ λέγει, ὅτι ξὰν πυρετὸς 
ὀξὺς ἐπιγένηται σπασμῷ, λύει αὐτόν. ἕτεροι δὲ λέγουσιν, 
ὅτι διαφέρουσιν, καϑὸ ἐκεῖνος περὶ μόνου σπασμοῦ δια-- 

λέγεται, οὗτος δὲ καὶ περὶ τετάγου. ἢ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι 
καὶ ὃ τέτανος σπασμός τις ἐστὶν, εἰ μὴ ἄρα εἴπῃ τις, ὡς 
φησὶν ὃ Γαληνὸς, ὅτι οὐ διαφαίνονται τὰ μόῤια ἐπὶ τοῦ 
τετάνου ἐφ᾽ ὧν ὃ σπαῦμός ἔστι, χαὶ δοχεῖ μηδὲ δρᾶ-. 

ες ; ., 4 Α “ - 4 

σθαι. τέτανος. ὀρϑίιον γὰρ τὸ σχῆμα τῆς ῥάχεως. φυ- 
, Ξ Ξε 

λάττεται ἐπὶ τοῦ τετάνου. χαὶ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι σπασμὸν 
χαὶ τέτανον τὸν ἐπὶ πληρώσει ὑποτίϑεται, οὐ μὴν τὸν 
5 ΞΔ παι ᾿ 2 , ς ᾿ ΑΥΡΣ ᾿ Α ΦΡΣΣΝ 
ὅπι ὙΦ ἸΟΟΤΉΤΙν, ἐπειδὴ ὁ ΣΌΣ ΖΟ; καὶ ἘΈΙΦΕΩΕΙ τὸν ὅπ 

ξηφότητι γινόμενον σπασμόν. ἁπλῶς οὖν τὸν ἐπὶ πληρώ- 

σει ὑποτίϑεται ξνταῦϑα σπασμὸν, καί ΦησΙν ὅτι ξὰν. ἐπὶ 

τοῦ τοιούτου σπασμοῦ ἐπιγένηται, πυρετὸς ὀξὺς, λύει, αὖ- 

τὸν, ἐπειδὴ ὅ πυρετὸς. χύσιν ποιεῖται πῆς ὕλης καὶ ᾿ἐπε- 

τηδείαν αὐτὴν ποιεῖ, εἶτα δραξαμένη ἡ φύσις τῆς ἐπιτή- 
δειότητος ὁπεγείρει τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν σὺν τοις οἰκείαις 

δυνάμεσι καὶ πέττϑι τὴν ὕλην. εἴρηται γὰρ ὅτι τῷ ἐμ- 
φύτῳ ϑερμῷ πέττονται αἵ ὕλαι, οὐ μὴν τῷ ἐπικτήτῳ 

ϑερμῷ καὶ οὕτως λύει, ὡς αὐτὸς εἶπε, τὸ νόσημα" οὐ 
παντὼς δὲ λύει τὸ νόσημα, ἀλλὰ λύει τὸ σύμπτωμα. ὅ 

1) ΟἿ, Αρμοῦ. 1Ρ. 57. 

τ γολουλάνν οοαλο δ στ 
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γὰρ σπασμὸς σύμπτωμά ἐστιν, ἕν βλάβαις ἐνεργειῶν 9εω- 
φουμένης τῆς κιγήσεως. ἔδει οὖν αὐτὸν εἰπεῖν, λύει τὸ 

σύμπτωμα καὶ μὴ τὸ γόσημα. ἢ εἰσεὲ τὸ ἀνωτέρω εἰρη- 

μένον ὅτι καλῶς εἶπε; λύξι τὸ »όσημια, τὸ παρὰ τὸν πό-. 
90». ἥ γὰρ ἔμφρ οαξιξ γόσηι μᾶ ἐστὶν, αἰτία τοῦ παρὰ τὸν 

πόρον. τοῦ οὖν πυρετοῦ χύσιν ποιοῦντος τῆς ὕλης, ἐμ- 
φράττεται δ᾽ 'πόρος χαὶ λύεται ἡ ἐμφραξιο ἤτοι τὸ νό- 
σημαᾶ, καὶ οὕτως λοιπὸν πο ὠς Ὁ χαὶ τὸ σύμπτωμα 
ἤτοι ὃ σπασμός. 

ΦΗ͂Ι. Κάτοξυ ᾿πάϑος ὃ τέτανγοςξ" σύγκειται γὰρ. ἐξ 

ἐμπροσθοτόνου τὲ καὶ ὀπισθϑοτόνου. εἰκότως οὖν σύντο- : 

μὸν ποιεῖται ἢν κρίσιν χατὰ τὴν πρώτην τῶν πρεσίμων 
περίοδον, μὐ φεῤούσης τῆς φύσδως τὸν ἐπὲ τῇ τάσϑι 
κάματον. 

τῷ: Τὰ ἐπιληπτικὰ ὁκόσοισι πρὸ τῆς ἥβης γίνεται, μετά- 

στασιν ἴσχει" οἷσι δὲ πέντε καὶ εἴκοσιν ἐτέων γίνεται, 

τὰ πολλὰ ξυναποϑνήσχει.. --- 

ΘΕΟΦ. Τὴν ἐπιληψίαν ὠμοτέρα: καὶ παχεῖα. ὕλη 1) ποι-. 
εἴ, ὅϑεν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῖς “παιδίοις γίνεται" διὸ 

καὶ 2) παιδίον καλεῖται τὸ γόσημα ἦτοι ἢ ἐπιληψία. τού- 
τοῖξ᾿ δὲ τοῖς παισὲ γίνεται διὰ τὸ ἔχειν πλείστον ὠμὸν 

χυμὸν ἐχ πλημμελείας ᾿ τῆς διαίτης. φησὶν ὧν Ἱπποκπράτης, 
ὅτι τὰ ἐπιληπτικὰ οἷς πρὸ τῆς ἥβης γίνεται, περὶ τὸ 
ἡβάσχειν μετάστασιν ἴσχει τουτέστε. τελείαν, τ ἀν 

διὰ τὸ ἐπὶ τὸ Θϑερμότερον χαὶ ξηρότερον. μεταβάλ-, 
λεσθαι; ὅσα δὲ ἔξω τῆς ἥβης γίνεται, τὰ πολλὰ συνα- 
ποϑνήσκει" οὐ γὰρ πάντα᾽ ἔστι γὰρ ὅτε διὰ σώφρονα δί-- 
᾿αἴταν ἔν τῇ παρακμῇ παύονται. ᾿Ιστέόν δὲ ὅτε ἀπὸ τοῦ 
8) τεσσάρασκαιδεχάτου ἐτόυς μέχρι εἰκοστοῦ τρέμπτου 

καϑ' Ἱπποκράτην ἡβικὴ ἡλικία ὀνομάζεται. 

2.421. Τῶν ἡβώντων ἤ ἡλικία, ἐπὶ τὸ ξηρότερον μδ- 
ταβάλλουδα καὶ ἐεϑοὶ γυμνασίαν 'χαὲ δίαιταν τρεπομένη,. 
ξηραντικὴν καὶ εὔχυμον κέκτηται φύσιν. διὰ τοῦτο καὶ ἔν 

.1) ποιεῖν εἴωϑεν Υ. Ὁ: Ο. 2) παιδιχὸν Ψ. Ὁ. 8) εγ΄. γ᾿ Ῥ. σ. 
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αὐτοῖς. ἤ ̓ἐπιληψία ἰάσιμος. ἀπὸ δὲ τῆς Εἰκθυιπενταρι. 

ἡλικίας μέχρι καὶ τῆς ἐσχάτης συναποϑνήσκχεε. 

η΄. “Οχόσοι πλευριτικοὶ γινόμενοι. οὐκ ἀνακαϑαίφονται ᾿ 

; χεσσαρεσκαίδεχα ἡμέρῃσι, τουτέοισιν ἐς ἐμπύημα 1) 
μεϑίστοται. -- : ΐ 

ΘΕΟΦ. 23) Τῆς τεσσαρασκαιδεκάτης ἐμνημόνευσεν ὡς. 
, φ “-᾿ 32;»7 , “Ξ Α δὲ »ὕὔ, ἘΞ ,.- ᾿ 

πρισίμου τῶν ὀξέων νοσημάτων" τὰ δὲ ὀξέα νοσήμοτα 
» κα - Α - ΟἹ ΄ , Ν , τον 
ἐπὶ ϑερμῇ καὶ λεπτῇ ὕλῃ γενόμενα τάχιον τὴν κρίσιν ποϊροῦ»- 
ται. φησὶν οὖν ὅτι ὅσοι πλευρετικοὶ γινόμενοι μὴ ἀνακαϑαρ- 
ϑῶσε τουτέστι μὴ ἀνάξωσι, μὴ ἀναπτύσωσι τὰ ἀϑροισϑέντα 
ὑγρὰ, ἐν τεσσαρασκαίδεκα ἡμέραις «ούτοις. εἰς ἐμπύημα 
μεϑίσταται διὰ τὸ εἶναι «ψυχροτέραν καὶ παχυτέραν τὴν 
ὕλην" γινώσχουσα γὰρ τοῦτο ἡ φύσις εἰς δεύτερον πλοῦν 

»Ἥ Ἂ Ἶ δδεύει χαὶ πυοποιεῖ τὴν ὕλην, ἣν πυοποίησιν 3) ἐμπύη- 
μα χαλοῦσιν. 

“2. Οὐκ ἀνακαϑαίρονται, ἀντὶ τοῦ, διὰ τῶν πτὺ- 

σμάτων χεγοῦνται. ἐμπύημα δὲ λέγει τὴν εἰς σεῦον μεία-, 
βολὴν; τῆς φλεγμονῆς. 

(», ὠϑίσιες γίνονται μάλιστα ἦλι εἴῃσι τῇσιν ἀπὸ ὀχτω- 
καίδεκα ἐτέων μέχρι πέντε καὶ τριήκοντα. -- 

ΘΕΟΦ. Ἐν τῷ τετάρτῳ τμήματι ἡτερὲ τῶν παϑῶῦν τῆς 
πρώτης ἀρχῆς τουτέστι τοῦ ἐγκεφάλου διαλεχϑεὶς τρέπεται. 
ψῦν καὶ ἐπεὶ τὴν δευτέραν ἀρχὴν τουτέστι τὴν καρδίαν. καὶ ὶ ἤδη" 

᾿ διελέχϑη σερὶ πλευρέτιδος, ϑωρακινοῦ δηλονότι. οὔσης αὖ- 
τῆς πάϑους. χκαὲ νῦν. δὲ κατὰ συχέχειαν περὶ. τῶν αὐτῶν. 
ϑωρακινῶν. παϑῶν διαλέγεται; σεερὲ φϑίσειως, καί φησι; φϑί- 

σιὲς γίνονται καὶ τὰ ξξῆς. φϑίσιο. ἐστὶν ξἕλκωσις τοῦ 
πνεύμονος". γίνδταε δὲ ἢ λόγῳ 4) δήξεως; ἢ. λάγῳ διαβρώσεωξ.. 

- 1 -περιΐστ. Ψ.. 8. 4.2 ὃ). σΟὮ; Ἐ56.. ἐμπύημα δὲ ὁ Ἱπποκράτης. 
χαὶ οὗ παλαιοὶ εἰώϑασιει. χαλεῖν οὐ μόνον τὴν ἕν τοῖς χενοῖς τοῦ ϑώ- 
θώπος συγαγομέκην ὕλην “αἱ πυοποιουμένην χον, ἀϑρόαν, ἀναγωγὴν. 
αὐτοῦ τοῦ πύου, ἀλλὰ χαὶ ἐὰν ἐν τοῖς “μεδοπελευρίοις μυσὶ γένηται. 
ὑγροῦ 'συναγωγὴ, Ξαὴ ξὰν ἂν. αὐτῷ τῷ ὑπεζωχότι «καὶ πυοποιηϑῆ», 
ἐμπύους ὀνομάζουσιν. 8). ἐμπυοποίημα Ὗ. Ὁ. 4) ταιΐοπο ἰοπιροτᾶς 
Σαταθ ξράσεως. : "τὴν ἡ ταρῖν, αἱ 

͵ 
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διὸ καὶ τοῖς μειρακίοις μάλιστα γίνεται διὰ τὸ ἐπίπονον 

τῆς ἡλικίας. ἐξέρχονται γὰρ εἰς "Ὁ χυγνηγέσια, εἰς πολέ- 

μους, πηδῶσι, τρέ) χουσὶ, κἀντεῦθεν ῥῆξις αὐτοῖς γίνεται" 
ἄλλως τ8 ὅτι ἐπὶ τῶν μειρακίων πολὺς αἱματικὸς χυμὸς 
γεννᾶται παντεοῦϑεν τῇ πληρώσει τείνονται τὰ, ἀγγεῖα χαὲ 

τῇ τάσϑει ῥήγνυνται καὶ μάλιστα τὰ τοῦ πνεύμονος, ὧς 
εὐπαϑῆ" τούτων δὲ ῥηγνυμένων, γίνεται αἵματος. πεύσις, ὁ 
ἐπὶ τῇ πτύσδι ἕλκος ἐν τῷ πνεύμονι, ἐπὶ τῷ ἕλκει ἔκτη- 
ξις τοῦ παντὸς σώματος, ἥντινα διάϑεσιν φϑίσιν ὀνομά- 
ζουσι. καὶ μὴν καὶ τοῖς ἀκμάξουσι γίνεται φϑίέσις διὰ τὴν 
κράσιν. χολωδέστερον. γὰρ χαὲ δριμύτερον ἔχουσι τὸ αἷμα, 

Ὁ τῇ δριμύτητι καὲ ἀνίᾳ ἀναβιβρώσκει τὰ ἀγγεῖα, καὶ γίνεται. 
καὶ αὐτοῖς σέμο τος πεύσις, εἶτα ἕλκος χαὲ οὕτως φϑίσις ΞΞΞ 

ἐπακολουθεῖ. ὅτε δὲ περὶ τῶν δύο ἡλικιῶν τουτέστι μει- 

“ρακιώδους καὶ ἀκμαστικῆς ὃ “Ἱπποχράτης διαλέγεται, δῆ- 
λὸν ἐν, τοῦ εἰπεῖν πληϑυντικῶς ἡλικίῃσι. παὲ ἀπὸ μὲν 
τῶν τη ἑτῶν μέχρι, τῶν 586΄ τὴν ἡβικὴν ὑποτέϑεται ἥλι- 
κίαν, ἀπὸ δὲ τοῦ κε΄ “ἔτους μέχρε τοῦ λὲ᾽ τὴν ἄ- 
ἐιαστικήν.- : 

Δ 4. Τίνεται δὲ τοῦτο διὰ τὴν ἀκρασίαν αὐτῶν 
τὴν ἔν τε τοῖς προσφερομένοις καὶ διατεραττομένοις οἷον 
ἅλμασι, δρόμοις καὶ τοῖς ὁμοίοις χαμευνίαις τε καὶ ἦλε- 
-ὦσεσι καὶ ψύξεσι καὲ χραυγαῖς. 

“Ὁχόσοι κυνάγχην διαφεύγουσι, τουτέοισι ἐς τὸν πλεύ- 
μονα τρέπεται καὶ ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν ἀποϑνύσκουοι" 
ἢν δὲ ταυτέας. διαφύγωσιν, ξμπυο; γίνονται. --- 

ΘΕΟφ. Ὁ Ἐνταῦϑα περὶ φλεγμονῆς τοῦ λάρυγγος 
, , Ζ ΡᾺ [2 ᾽ 

διαλέγεται οὗτος δὲ ὃ λάρυγξ ἔχεε μύας καὶ ἀνοίγοντας 
αὐτὸν “καὶ κλείοντας, καὶ τοὺς μὲν ἀνοίγοντας αὐτὸν ξξω-- 

εν, τοὺς δὲ χλδίοντας ἔσωϑεν ἔχει, καὶ εἰ μὲν περὶ τοὺς 
7 ς ἐκ να τ' 

ἔσωθεν ἢ φλεγμονὴ γένηται, κυνάγχη. καλεῖται τὸ πάϑος, 
» οὉκ ι ΤΌΣ 5) , 3 “- Ξ3 ἕξ 

εἰ. δὲ περὶ τὸς ἔξωϑεν, πορακυνάγχῃ. ἐνταῦϑα οὖν. φλεγ- 
Ἰ 

1) 000. ΕΒΟ, σχαφελοτοῦσι, καὶ ἐρέσσουσι. 2) 181}. ἐνταῦϑα 

δὲ γενόμενος δ Ταληνὸς ἐπεσημήνατο ὅτι τινὰ τῶν ἀντιγράφων ἔχου- 
σιν. ἀγεμέουσιν, τινὰ ἀναβήττουσιν, τινὰ ἀναπτύουσιν. Ῥτῖπια ᾿Ἰδοιΐο 

Οπ818, αὐππῇῈ αὔδα 6 Ῥυϊπιομα το]ϊοϊαπιατ, ΠΟΙᾺ -ΟΥΟΙ ΔΉ, 
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μονὴν» τῶν ἔσω. μυῶν ὑποτίϑεται. καὶ τῆς αὐτὴν, ἐργασα- 
μένης ὕλης μετάστασιν. φησὶν οὖν, ὁχόσοι πυνάγχην δια- 

φεύγουσιν. ἐς τὸν πνεύμονα τουτέοισν τρέπεται καὶ τὼ 
δξῆς. ἵνα σαφὴς γένηται ὃ ἀφορισμὸς, ὑπερβιβαξ ἔσϑω δ᾽ 

καὶ σύνδεσμος καὶ ἀναγινωσχέσϑω οὕτως" ὁκόσοι κυνάγ- 
χήν διαφεύγουσι καὶ εἰς τὸν πνεύμονα γίνεται ἢ μτάςα- 
σιβ, οὗτοι ἐν ἑπτὰ ἡμέραις ἀποϑνήσκουσιν. 1) ἐὰν, γὰρ 

ἐν. ἀχυροτέφῳ μορίῳ οὔσης τῆς ὕλης τουτέστιν ἂν φά- 
᾿θ07γι ϑανάσιμον ἦν, πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ κυρίῳ μορίῳ 

τουτέστιν ἐν πνεύμονι μετενεχϑείσης τῆς ὕλης, ὃ ὃ ϑάνατος. 
ἐπακολουϑήσει. : πνιγμοῦ γεγονότος καὶ ὥς. φησιν Ἵππο- 
κράτης;. τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ, διότε ἢ κυνάγχῃη ὀξὺ γύσημά 

ἐστι καὶ τάχιον ἐπιφέρει, τὴν κρίσιν. ἑβδόμην δὲ ἡμέραν 

ἀκουστέον, οὐκ ἀφ᾽ οὗ ἡ μετάστασις γέγονεν, ἀλλ᾽ ἐξ ἂρ- 
γῆς τοῦ νοσήματος" ἢν δὲ ταύτην͵ διαφύγωσιν, εἰς δεύ- 
τερον πλοῦν δδευούσης τῆς φύσεως καὶ πυοποιούσης τὴν 
ὕλην, ἔμπυοι γίνονται καὶ οὕτω σπανιάκις ὑγιαίνουσιν. 

441. Τοῦ γὰρ πάϑους μεϑισταμένου, ἢ Θάνατος 
ἀκολουϑεῖ ἢ ἐμπύησις, 

, - ΣΙ Ὶ - , 2 ὔ 2. ᾿ 
ια΄. Τοῖσι ὑπὸ τῶν φϑίσεων ξνοχλουμξνοισιν, ἣν τὸ πτυ- 

[] ὮΝ 3 , 4» .“59) Σ χῶρος , ΡῚ 

σμα ὃτι ἂν ἀποβησσωσι, βαρὺ οἵη ἐπὶ τοὺς ἀνϑρακας 
᾿ - - ; ἐπιχεόμενον, καὶ αἵ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι; 

ϑανάσιμον. --- 

ΘΕΟΦ. Καὶ οὗτος “ ἀφορισμός προγνωστιπός " τρία 
δὲ ἡμῖν͵ παραδίδωσι, νόσημα καὶ τὴν κακοήϑειαν τοῦ 20: 

σήματος καὶ χρόνον τῆς ἐχβάσεως, καὶ διὰ μὲν τοῦ εἶ- 
πεῖν τοῖσιν. ὑπὸ τῶν, φϑίσεων, τὸ πάϑος, διὰ δὲ τοῦ, 
βαρὺ ὄζει, τὴν καχοήϑειαν τοῦ νοσήματος, καὶ ἐκ ταύτης 
τῆς δοκιμασίας τὸν χρόνον τῆς ἐκβάσεως, ὅτι ϑανατῶδες: 
ὃν τούτοις οὖν τοῖς νοσήμασι ἀπόπειραν ποιεῖται: ὃ Ἵπ- 
ποκράτης ϑανάτου ἐκ τῆς τοῦ πεύσματος ὀδμῆς" λέγει 

γὰρ, ὅτι π- τὸ ἀνεχϑὲν βάλλειν ἐ ἐπὶ ἀνθράκων, πλὴν οὐκ 

1) χάτοξυ γὰρ τὸ πάϑος ἐστὶν, ὡς μέχον τῆς δ΄ ἡμέρας διήχειν 
σαὶ ϑαγάσιμον, εἰ ἐπιμένοι τῷ λάρυγγι διὰ τὸ πριγμὸν ἐμποιεῖν" εἶ 
δὲ μετάξασιν σχοίη πρὸ τῆς δ΄ τῷ πρεύμονε ἐνσχῆψαν» ἐν τῇ δευτέρῳ 
τετράδε ὙΠ ἤγουν τῇ Σ΄ Ὗ. Ὁ. Ἅ. ". 
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ἀμέσως, ἀλλ εἰς ὕελον ἐπιβεβλημένον καὶ οὕτως εἰς τοὺς 
ἄνθρακας, ἕν οὕτως διαλυόμενον δηλώσῃ τὴν οἰκείαν αὖ- 
τοῦ δυσωδίαν. ἐὰν οὖν βαρὺ ὄζῃ, ἐπὶ τοὺς ἄνϑρακας ἐπι- 
χεύμενον, ὅπερ ἂν ἀποβήσσωσι »-- διὰ δὲ τούτου ἠνίξατο 
τὸν πεπονγϑότα τόπον τουτέστι τὰ περὶ τὸν ̓ ϑώρακα, -- ϑα- 
γνατῶδες" δ᾿ γὰρ ἤ καρδία πολλάκις, τοῦ ἔξωθεν, ἀέρος 

μεμολυσμένου ὄντος, παραβλάπτεται, ὡς «καὶ ϑάνατον. 

γενέσθαι, πολλῷ μᾶλλον χαταβλαβήσεται χαὶ ϑάνατος, 
“-ἐπαχολεϑήσει, πλησίον τῆς καρδίας οὔσης τῆς δυσωδίας. 
μάλιστα δὲ ϑανάσιμόν ὅστι, καὶ εὖ αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κε- 
9411: δέουσι" θη οῦτον γὰρ ὅτι ἢ ἐνδεής ἔστιν ἢ τροφὴ, 

ἐξ ἧς καταξηραίνδται τὸ ὅλον σῶμα ἢ διαφϑορὰ χυμῶν. 

2.411. Τίνεται δὲ τοῦτο. ἢ δὲ ἔνδειαν τροφῆς ἢ δια- 
φϑορὰν χυμῶν. 

εβ΄. “Ὁπόσοισι φϑισιῶσι. αἵ τρίχες. ἀπὸ τῆς εφαλῆς ᾧ δέ- 

ουσι: οὗτοι, διαῤδοίης ξπιγενομένης, ἀποϑνήσκουσι. --- 

ΘΕΟΦ. Καὶ ὡς σημεῖον χαὶ ὡς αἴτιον ϑανασιμός 

ἔστιν ἢ διαῤῥοια τοῖς φϑισιῶσιν, ὡς μὲν σημεῖον, ἐπειδὴ 
δηλοὶ ἀσϑένειαν τῶν φυσικῶν δυνάμεων, ὡς. αἴτιον δὲ, 
ὅτε τῇ συνεχείᾳ. τῆς ἐξαναστάσεως καταλύεται ἡ δύναμις. 
εἶ γὰρ, ἐπὶ τῶν ὑγιαινόντων διάῤδοια ἐπιγενομένη πκατα- 
λύει τὴν δύναμιν, πολλῷ ΠΈλλο, φϑίσεως ὑποκειμένης, 

᾿ἐπιγινομένη. 

ΔΑ. “Ὡς αἴτιον χαὶ σημ μεῖον χαχοῦ, αἴτιον μὲν 
ἀτονίας τῆς δυνάμεως, ΠλΠ 51 δὲ ἐπὶ τοῖς ῥηθεῖσιν ἐκ- 
βρώσεως. : : 

γ. «Οχόσοι αἷμα ἀφρῷδες 1) ἀναπτύουσι, τουτέοισι ἥ 
ἀναγωγὴ ἐχ τοῦ πλεύμονος γίνεται. --- 

ΘΕΌΦ. Τινὰ ἔχουσι τῶν βιβλίων. ἀναβήττουσι, 
τινὰ δὲ ἐμέουσι. ἀλλ εἰ μὲν ἀναβήττουσιν ἔχει, σαφές" 

τὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ πνεύμονος διὰ βηχὸς ἀνάγονται" εἰ δὲ 
ἔχει. ἐμξουσι, εεταφορικῶς εἴρηται, ἀπὸ τῶν ἐμουμένων 
διὰ γαστρός.. τί οὖν; φησὶν τ τυτρῦ ὅτι ἐὰν ἐνεχϑῇ 

1) ἐμέουσι Ὗ. ἃ. ς-. 
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ἀφρῶδες αἷμα, ἀπὸ τοῦ πνεύμονός ἔστι. καὶ πόϑεν τὺ 

22) ὅτι ὃ πνεύμων λεπτὸν καὶ ἀερῶδες χαὶ εἰλικρινὲς 

αἷμα δέχεται κἀκ τούτου τρέφεται. ἐὰν οὖν τοιοῦτον. 
- 
ἐνεχϑῇ 7: πρόδηλον ὅτι ἐξ αὐτοῦ τοῦ πνεύμονος ἀνάγεται, 
Ι ὃ χαὶ χαλεπὸν, ὅτε αὐτὴ ἡ οὐσία τοῦ πνεύμονος πάσχει, 

4.41. Ἢ γὰρ οὐσία τοῦ πνεύμονος ἀφρυώδης ἐστίν. 

δ΄. εγηδ! φϑίσιος ἐχομένῳ, διάῤδοια ἐπιγινομένη, δι. 

νατῶδες. --- 

ΘΕΟΦ. ““νωτέρω μὲν ἐπὶ φϑίσει. τὴν διάῤῥοιαν 

2) εἴρηκε ϑανάσιμον εἶναι, πύου χαὶ τριχῶν μνημονεύσας; 

ἐνταῦϑα δὲ ἁπλῶς ϑανατῶδες εἶπε τὴν διάῤῥοιαν, ὡς 

- 4 3 . ἷ 4 
Ξ 

ὡχανὴ» οὖσαν καὶ μόνην. τὸν ϑάνατον ΠΑΊΣ ΣΕ, ἀλλ᾽ οὐ 

χΖαχὺν, ὡς ἢ ἔμπροσθεν εἰρημένη φϑέσις. 
ς , ᾽ ; ΡΥ τῶν Ν 4: 1.3 ΣΆΞΠ ΩΣ 

ε΄. Ὃχόσοι ἐκ τελευρίτιδος ἔμπτυοι γένονται, ἣν μὲν ἀνὰ: 
52 ἌΤΙ ᾿: ς ὔδεσεν ὩΣ ΣΩΙΟΝ ΤῈ καϑαρϑέωσιν, ἐν τεσσαρήποντα ἡμέρῃσιν, ἀφ᾽ ἧς ἂν ἢ 

ΞΕ ἡγῃτόε. 3) παύον ἣν δὲ ὖ. δος σιν [12 ῥῆξις γένητάε, 3) παύονται, ἢν δὲ μὴ, ἐς φϑίσιν με- 
ϑίστανται. --- : : 

ΘΕΟΦ. πΠλευρῖτίς ἔστι φλεγμονὴ τοῦ τὰς πλευρῦθ 
ἜΞΞΣΣΈΣ; ἢ 5) ΡΣ ΣΕ ΕΣ ΞΞΣΣΞ ῷ » 7 ἌΟΣΣΣ: 
ὑπεζωκοότος ὑμένος, ἀλλ αὐτῇ ἐὰν ἀνακαϑαρϑῆ, ἐν τεσσαραῦ- 

“τ ς Ἔ καίδεκα ἡμέραις παύεται" εἰ δὲ ὑπερβάλλει τὴν τεσῖα- . 
ρασκαιδεκάτην, εἰς ἐμπτύημα μεϑίσταται, χκαϑὼς ἀνωτέρω. 
εἴρηται. ἐνταῦϑα οὖν περὶ τῆς ἀνακαϑάρσεως τοῦ πύου “᾿ 
᾿διαλέγεται ἤτοι τῆς ἀναγωγῆς καί φησιν, ὅτι ξὰν ἐντὸς. 

᾿ τῶν τεσσαράποντα ἡμερῶν κενωϑῇ τελέως σὸ πῦον, 20υ- 
ονται" εἰ δὲ ὑπερβῇ τὰς τεσσαράκοντα, δὶς φϑίσιν μεϑί- Ἵ 

σταται. διὰ τί; ἐπειδὴ ὃ πνεύμων 4) μανώδης ἐστὶ καὶ 

σπογγώδης καὶ Η φέρει τὴν ἀεὶ πάροδον τῷ πύδϑ, 5) ση- 
πεδόνα καὶ δριμύτητα. ἀλλὰ διὰ τὸ εὐπαϑὲὸῤ 6) ξέεταν 
καἱ δλκοῦται καὶ γίνεται ἔχτηξις τοῦ σώματος, ἥτις φϑί- 

1) ΟΟὉ. ἘΒ56. ᾿πΞὰν γὰρ ἐπιχεόμενα ἐπὶ τοὺς ἄν ἄνϑραπαξς βαρὺ 
ὁζῃ χαὶ αἱ τρίχες τῆς πεφαλῆς μαϑῶσι χαὺ ἀποῤῥέωσιν; ἐπιγένηται ᾿ 
δὲ χαὶ διάῤῥ δοιὰ γαστρὸς, πῶς οὐ ἔσται θανατῶδες; οὐχοῦν δυνάμει 

“προείρηται. Τῖος ἰοίαγα, 6δέ, βομοϊ οὗ. .2) ἔλεγε Ψ. Ὁ. ς. 5) λύον- 

ται Ὦ. 4) χαυνὸς Ψ, Ὁ. μανὴς Ψ. ς. 8) σηπεδονώδη ζαὶ δοιμυτά- 
την Ὗ. Ὁ. 6) ἔεινϑι Ὁ. 
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διξ Ὧ λέγεται. ἐξοσαράμοντα, δὲ ἡμέρας. δεῖ λαβεῖν οὐκ. 

ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἸῈ ̓πλευρίτιδος, ἀλλὰ ὁ: τὴν ῥῆξιν. Ἶ 

“241: ᾿Διαβρωϑέντος γὰρ τοῦ πνεύμονος, »υγχίνεταξ, 

τοῦτο, ἐὰν ἐπὶ. πλέον χρονίσῃ ἐ ἐκεῖσε τὸ πῦον. 
7 

ἐξ. Τὸ ϑευμὸν βλάπτει. 'δαῦτα, ο᾽ πλξονάκις χρεομένοισι;᾽ 

σαρκῶν ἐχϑήλυνσιν, γεύρων ἀκράτειαν, γνώμης νάρχω-- 

: αἷμι ῥυγίας, λειποϑυμίας" “ταῦτα α οἷσι, ϑάνατος. --ὶ 

'ΘΕοΦ.. 2) Περὶ ̓διαγνώσεθα χαὶ ᾿προγνώσεως. παϑῶν 

διαλεχϑεὶς, ρῶν πρὶ αἰτίων Ῥδϑημάτων διαλέγεται" καέ 
φῆσι»». ὃτι' τὸ ϑὲρμὸν᾽ ̓ βλάπτεν: 'φαστο τοῖσι πολλάκις χρω-- 

: μέουις" σαρχῶν ᾿ὀυϑήλυνσιν λέγει τὴν ἀσϑένειαν᾽ τῶν θτος 
'χῶν' ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ ϑήλει ὁ, γένους. ποιεῖ δὲ ταύτην. 

τὸ" πλεῖστον. ϑερμὸν τη ἀμέτρῳ διαφορήσει" διαφοροῦν. 

“γὰρ τὴν. συνε εικὴν" αὐτῶν ὑγρότητα ἐχλύει αὐτάς. σποιξξ 
δὲ καὶ Ψψεύψων. ἀκράτειαν" φοὐτέστιν᾽. ̓ ἀσϑένειαν ἐπειδὴ τὸ 
ϑερμὸν. ̓ἀνευρύνει χαὶ᾿ Ζαῦνα αὐτὰ “ποιεῖ, πυνὰ καὶ " στε- 

γανὰ Ὄντα," ̓χοδ ϑιαφορεῖ φῇ» ἐν αὐτοῖς συνεχτικὴν ὑγού- 
1.7. Τῇ" ̓γὰψ: διαφορήσεϊ᾽ ἐχλύονδαε τὰ νεῦρα: τὰ ἀνθ ον 
τὰ τὰ μόρια. "Χί πὸ οὐκέτι δύνανται" Ἀρατεῖν. ποιεῖ δὲ καὶ 
γνώμης: ̓ ΠΌΣΟ ὁμοίως" τῆ "διάφορήσει τούὐξτέστιν᾽ ἀσϑέ- 

γεῖα»». ὀπυφέρ θει δὲιχαὲ ̓ αἰμοῤῥαγίας ταῖς ἐπιτηδείως ὃ ἐχού- 

σρῆς. πῦθον ἐπῶν δῦ ον εὐ τον Τῇ ἀνευρύνσει. παὲ 

πλεονασμῷ: :ζοῦ: οὑματὸς αἵ, ρλδθε: ἘΣ ΠΣ ᾿δήγνυνται 

χὰκ τούτου ᾿αἱμοῤῥαγίαι, γίγνονΣ Ἂ πθζεξ δὲ χαὶ λειτοϑυ-" 

μίας διὰ τὰς αἱ μοῤῥαγίας.. οἷσιν" ὧν πᾶντά ταῦτα 7ίνον- Ξ 
ταί τὰ εἰρημένα, ϑάνατος γενήσεται. εἰ τὸ ὅμοιον; τῷ 
ὁμοίῳ χαίρει, πῶς τὰς ᾿ :σάρκας. «ϑερμὰς καὶ ὑγρὰς. οὔσας 
βλάπτει τὸ ϑερμὸν καὶ ὕγρόν;. ἐπειδὴ. ἄμετρον ὑπόκειται. 

ξ ἐτοῖν ὙΣ] 

ἘΠῚ ἢ ὀνομάζεταν ν. Ὁ. 6, 2) Ὁ. Ἐ56Ο. τὸ ΤΡ δ 86. ἜΠΟΣ ΠΟΙ 
ξιγγίβερ ἢ πέπερι. ἢ κώνειον οἰο: -- ἀλλὰ γάργχην, ἔνταῦϑα λέγει τὴν ᾿ 
,ἀσϑένειαν τοῦ “λογισμοῦ. χαὶ γὰρ διαφόροις ὀνόμασιν ἐχρήσαντο τὸ ᾿ 
αὐτὸ δηλοῦσιν. ἀεὶ γὰρ εἰώϑασιν οὗ συγγραφεῖς διαφόροις “εχρῆ- 
σϑα: ὀνόμασιν ἐπὶ ἑνὸς πράγματος διὰ χαλλωπισμὸν φράσεως. 

9) στενὲ Ψ. Ὁ. στεγγὰ Ὗ. ς. 4) ἀναπετάσει Ψ. Ὁ. 5) Οἴῃ, δἰταυδ Ὁ. 

11. . 4ὺ 
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441. 4ιαλυομένης τῆς. τῶν. νεύρων οὐσίας καὶ αὖ-. 

ποῦ τοῦ ἐγκεφάλου ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ.. τὸ. δὲ οἷσι ϑάνατος. 

ἄντὲ τοῦ ἐπακολουθεῖ, ϑάνατος ταῖς οἰμοῤῥογιε : χαὶ 

λειποϑυμίαις. πὸ δὰ 

ε΄. Τὸ δὲ Ψυχρὸν σπασμοὺς; τετάνους, ᾿ μελασμοῦς, 

καὶ δίγεα. ποι ρενκύ λεῖα ̓ἐμστοιέει. -ὄ. ποθ τοι 

ΘΕΟΦ. Πορὶ τοῦ. ϑερμοῦ. πρότερον ἰδιαλεχϑεὶς, ὡς Ι 
δραστικωτέρου ὄντος τοῦ ψυχροῦ μέτεισι νῦν καὶ ἐπὲ τὰ 
σγάϑη. τὰ γινόμενα ἀπὸ. Ψυχφοῦ ὕδαῖοο τοῖσι! δηλονότι 
πλεονάκις χρϑομένοισε,. καὶ σπασμοὺς. μὲν καὶ τετάνους͵ 
ποιεῖ, διότι πύκνωσιν. περιδῖταυ; τῶν πόρων: καὶ. τῇ πυ- 

χγώσϑει. ἀποκλείονταε τὰ περεστώματο, χαὶ. ἐντεῦϑεν. μὴ. 
εὑρίσκοντα διάπνοιαν, τρέπονται χοατὰ. τῶν; ψευρωδῶν. μ0-- 
ρίων; καὶ ποιδσε σπασμὲς καὶ. τετάνες, τὸς: ὀπὶ “πληρώσει. 
ποιεῖ δὲ καὶ ἐπὶ ξήηρ )ότητε σπασμὸς καὶ τετᾶνϑςο, εἶ, εὐχρυ ξητι 
ρὸν καὶ. ἀπέριττον. εἴγας. τὸ, σῶμα, ὡς χωρῆσαι. διὰ βά-. 
᾿ϑοὺς τὴν. ψύξιν. καὶ. αὐτὴ γὰρ, καταξηραίνεν τῷ. ἔχπυρι-, 
γνίζειν τὴν ὑγρότητα: καὶ. ξκϑλίβειν; δίκην σπτογγίας.. ποιεῖ: 
δὲ καὶ μελασμοὺς,. τῷ κατξαιψύχειν. Χαὶ,. ἀποσβεννύδιν, τὸν 
ἔμφυτον ϑερμὸν ἢ διότι πυκνοῖ! τοὺς. πόρους, ἀποκλείξι:, 

τὰ περιτεώματξα, ἅπερ. ἀδιαπνευστοῦντα, σήπεται, καὶ ἐπὶ: 
τῇ, σήψει. ὃ. μϑβασμὸς ἐπακολουθεῖ: ποιεῖ, δὲο καὶ ὀίγεα.", 
πυρετώδεα » τὸ μὲν. δίγος. τῇ. ψύξει, ὡς εἶναι. αὐτὸ τῇ: 
ἁφῇ γνώριμον, τὸν πυρετὸν: δὲ χατὰ; συμβεβηβὸς. ἐπαχος. 

λουϑοῦντα, τῷ ὀίγει Ὁ τῦτι;, ; ἀποκλειομέγων φῶν. πόρων. 
καὶ σήιμεώς. γενομένης». δόχηοιξοι τὰ αἰσϑητικὰ. μόρια, 
καντεῦϑεν κλόνος. πο ἐπὲτῷ. χλόνῳ. 2} σύνρξυσις τοῦ ἀρ! 

φύτου ϑερμοῦ,. κἀξ τούτου. δῖγος. τρς ἀθιοῦτς τ 

τ 24.421.. "Ὥσπερ, γὰρ "εἰκὸς. “ύεσϑαι, τὴν. οὐσίαν. τῶν 

, γεύρων ὑπὸ τῆς ἀμέϊρου. “ϑερμότητος, οὕτω τῷ πδραί- ες 
2 

τέρω τοῦ προσήκοντος ἀποψύχεσϑαι ; συνάγεσϑαί. τέ. καὶ. 

σφίγγεσϑαι-. 

Ἶ). Τὸ ψυχρὸν πολέμιον. ἀστέοισιν, ὀδοῖσε; γεύροιτ ᾿ 

σιν, ἐγιεηόχῳ," νωτιαίῳ μυδλῷ ῷ, τὸ δὲ ϑερμὸν ὠφέλιμον, -- Ξ 

Ὁ) με. οἱ. Ὁ. 8, ἐπ Ὁ δεινούς γ. Ῥ, 



΄ 

-- 

λύει τὴν ̓δύνομιν,. 

- 4} 

ΘΕΟΦ. ἀπὸ «τῆς. ἐπιμόνου. χρήσεως τοῦ. τυχροῦ 
ὕδατος φησὶν Ἡπποκράτης “ταῦτα. "βλάπτεσθαι τὰ μόρια 

διὰ τὸ εἰς ἀμετρίαν ἐκτρέπεσϑαι αὐτῶν. τὴν κατὰ φίσιν 
᾿χαὶ σύμμετρον. ̓χρᾶσιν., ἀποροῦσέ δέ. τινες “Ζέγοντεξ, ὅτι 
πῶς τὰ ὀστᾶ, φύσει. ̓ ἀναίσϑητα " ὄντα," ̓βλάπτονται ὑπὸ 
-Ζοῦ ψυχροῦ; καί φαμεν, ὅτι τὰ ὀστᾶ πχὸν-. φύσει, ἀναί- 
σϑὴτά εἰσιν». οὔχ. εἰσὶν ἀπαϑῆ, ἀλλ᾽ οὖν ὅμως πάσχουσι 

᾿φϑορὸν, ὥσπερ καὶ δ᾽ λίϑος πάδχει φϑορὰν , “χαὶ φϑείρε- 
ζαν χαὲ “μειοῦται. ̓εἶτα παλιν ἀποροῦσιν, ὅτι πῶς εἰχεὼν 
Ῥοτέοιοι διεστείλατο καὶ εἶπεν ὀοῦσι" μὴ γὰρ "οἱ ὁδόν- 
τες οὐχ εἰσὶν “οὐτὰ; καὶ "λέγομεν; ὍΤΙ: ἐχουσι εἰξΡ᾽ ̓χοίγω- 
γίαν πρὸς. Ζὰ δοτᾶ, ἐχοὺσι, δὲ χαὶ ᾿διαφοράν»." χαὶ κοιγώ- 

γίαν “μὲν ἔχουσι, χαϑὸ ποαχϑῖαν “καὶ γεώδη ἔχουσι. τὴν οὐ- 
: σίαν “παὶ στεγαγὴν. καὶ ξηρὰν, διαφέδουσι δὲ ὃ ὅτευ ̓αἰσϑά- 

-Ψοντᾶι, τῶν ὀστῶν ἀναισϑήτων" ὄντων. διὰ οὖν᾽ τοῦτο διε- 
Ὁτείλατο τοὺς ὀδόντας τῶν ὀστῶν. δεῖ δὲ οὕτως" ἀγαγνῶ- 
αὶ τὸν “λόγον. Τὸ: ψυχρὸν Πολέμιον ὀστέοισιν, ᾿Οδοῦσιν, 
ἐγκεφάλῳ, γωτιαίῳ καὶ. ὑποστίξαι," εἶτα ̓ ἀναγγῶναι, μυελῷ, 
ἕνα παντὶ ἡ μυελῷ, ἁρμόσῃ τὸ λεγόμενον, τὸ δὲ ϑερμον, ὠφέλι- 

᾿ μον. καὶ ἡ αἰτία, ὅτι ἃ ὶ βλάπτει ἡ Ἴ: ψύξις, ὠφελεῖ ἡϑερμασία, 
“πλὴν ϑερμὸν δεῖ λαμβάνειν, οὗ Τὸ ἄμετρον" τοῦτο γὰρ κατα- 

ἀλλὰ. 'Ζὸ ΣΙ ΟΠ μεν. : 

4.41. Πολέμιόν ἔστι τὸ ψυχρὸν τοῖς φύσει: ̓μμυχροῖς 
καὶ ἀναΐμοες. 

γ΄. Ὅκόσα χαϊέψυχται, : ἐχϑερμαίνειν ἡ χ μὴν, πλὴν. ᾿ ὁχ εόσα 

αἱμοῤῥαγέει, Ἶ μέλλει. -- 

ΘΕΟΦ:. Ἦν, σῷ πρὸ ξούτοῦ, ἀροιιβωζ: ἔλεγε τὸ 3ερ- 
μὸν φίλον ὀστέοισι, ὀδοῦσι καὶ. ιοῖς λοίποις, Φρταῦϑα, δὲ 

“τὴν αἰτίαν παραδίδωσι. λέγῶν- ὅτι ὅσα χατένψυκται, ἐχ-- 

θερμαίνειν δεν τὰ γὰρ ἐναντία τῶν ἐναντίῶν. ἰάματα, πελὴν δἰ. 
“Ὅῆ συμπτώματα. ̓ ἔπεται" τὸ τηνικαῦτα γὰρ κώλυσις γίνετον 

τῆς ἐναντιώσεις" “οἷον “μελλεὶ τις. ἘΦ ΕΡ ΒΟΟΣ καὶ: "πεκώλυται, 

διότι αἱμοῤῥαγία μέλλει γίνεσθαι. ὅσα οὖν -αἱμοῤῥ δαγεῖ ἢ. 
μέλλει... οὐ δεῖ “9ς ἑρμαίνειν; μήϊτως. χὸ θερμὸν. ὡς χύσιν 

ἐργαζόμενον. καὶ ᾿ἀρβαθῆῃ ἐπιπλέον 1 ἐργάσηται. αἱμηῤῥαγεῖν.- 

1) ἐπιβουλεύση τ. Ῥ..ς, Ὁ, ἔξει: 

Ὧ9 Ὲ 
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ΠΣ Πρὸς γὰρ τὸ τ τυ το ἐν ἡστασϑαι χρὴ, ὡς, 

᾿ καὶ νῦν τὴν αἱμοῤῥαγίαν ἢ ἢ οὖσαν ἢ μέλλουσαν. ἷ 

ςορλ εσις τὸ μὲν ψυχρὸν: ἜΣ δέρμα. περισαληρύνει, 

᾿ἰλλύνην ἀνεκισύητον σεοεξεῖ:. μεχαΐνει; δίγεα πυρετώδεα, 

σπασμοὺς». τετάνους ποιέει. --- 

θβοφ.. Τοῖς ἕλκεσι, τὸ ψυχρὸν ᾿δακνῶδες τουτέστι. 

πληκτικὸν οὐ κατὰ πρῶτον λόγον, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός, 
πῶς; ὅτι τὸ ψυχρὸν ὅμα τῇ προσβολῇ. συχνοὶ καὶ σείλη-. 
σιν ποιεῖ. ἀποκλειομένων. οὖν τῶν ἰχώρων καὶ δριμυτέ- 
ΠΣ γενομένω», δάκνουσι" «διὸ δαχνῶδές ἐστὸ τὸ ψυχρόν. 

εἶτα, καὶ. “δέρμα περισκληρύνει τῷ λόγῳ τοῦ ἐναποκλείξιν 
.- σὰ περισεᾷ". πύκνωσιν. γὰρ ποιεῖταε τῶν πόρων τὸ ΠΣ 

χρόν.: πούτων οὖν ἀποκλειομένων, συνελαύνονται ἐπὶ τὸ 
-βάϑος, καὶ πληϑύνονται καὶ ποιοῦσι" πληϑώραν, ἐφ᾽ ἦ 
σείνεται τὸ. -δέρμα καὶ τῇ τἄσει σκληρύνεται. ποιεῖ χαὶ᾿ 
ὀδύνην 1) ἀνεκπύητον, τουτέστι τὰ ὀδυνηρὰ αἴτια ἀνεχ- 
πύητα; τῷ καταψύχειν τὸ ἔμφυτον ἀν β θὰ χαὶ ἐπὶ τού- 
Τῷ. ᾿πολυχρόνιος γίνεται. ἥ; ὀδύνη. ποιεῖ. δὲ καὶ μδλασμοὺς 

καὶ. πυρετώδεα, Οἶγεα, σπασμοὺς τε καὶ τετάνους᾽" καὶ ἦ 
ἐξήγησις ἀνωτέρω εἴρηται, πλὴν ἐκεῖ μὲν ἄνευ τόπου 
πεπονϑότος ταῦτα ὑπετίϑετο, δγταῦϑα μέντοι ἐν τόπῳ 

ιεπονϑθότι.ἢ : ΐ 

.. 27, Ζ1,. Τοῖς ἡλκωμένοις, ,, ὧς ἀραιοτέροις ἐγκαταβοῖ- ! 

γον τὸ ψυχρὸν ὕδωρ τῷ ̓ βάϑει τῆς οὐσίας αὐτῶν, πλῆε-. 

τον δάκνει, σκληρὸν δὲ τὸ δέρμα ποιεῖ τῇ πιλήσει τῆς 
οὐσίας αὐτοῦ, ὀδύνην ἀν κττύητον ποιεῖ τῷ καϊαψύχειν. 

τὸ ἼΠα ΤῸΣ ὀρ κ. ὃ ἐκπυΐσκει. 0 

οτος ἜἜσει. τ ὅκου ἐπὶ τετάνου. ἄνευ ἕλκεος, γέῳ εὐσάρχῳ; 
ον ϑέρξος. μέσου, ψυχρ οὔ πολλοῦ κατάχυσις ἐπανάκλησιν 

᾿αϑέρμηε: σοιξεταν" οϑέρμη δὲ ταῦτα δύεται. -- 

1᾽ ΘΟ. ἘΒΟ. ἀνεχπύητον ] --. οὐδεϊκονε γὰρ πυοήιεῖ τὸ ψυχρὸν 
ἤτον “πέττει, ἢ γὰρ 227: 78 πέψις τίς ἔστιν." ---- δεῖ  ἔχρυγεῖν χαὺ 
τὰ ἄσρώς ϑερμὰ χαὶ τὰ ἄχρως ψυχρὰ χκαὺ χρήσασϑαι τῷ χμαρῷ ὕδανς 

τί. τοῦτο γὰρ συμμέτρως Ὁ 2 2} 2721. Ὡ77:: ὠφελεῖν δύγα- 

' 



π᾿ 

Ο ΘΈΕΟΘΦ. Ὅσα σπανίως ὠφελεῖ τὸ ϑερμὸν καὶ ψυχρὸν, 
ο ἐν τῷ. νῦν ἀφορισμῷ καὶ ἕν τοῖς. ἐφεξῆς διαλέγεται δ΄ “1π- 
ποχρότης. καὶ πρῶτόν γ8 περὶ, τοῦ Ψυχροῦ. “φησὶν. οὖν, 
ὅτε ἔστιν ὅτε τὸ ψυχρὸν τέτανον παύει καὶ τοῦτο ἐσή- 
ανε, διὰ τοῦ εἰπεῖν, ἔστι δὲ ὅκου ἐπὶ τετάνῳ,᾽ πλὴν" οὐχ 
᾿ὥς ἔτυχεν, ἀλλὰ ἐὰν ἄνευ ἕλχους ἢ οὕτω γὰρ οὐ μό- 
νὸν ὠφελεῖ, ἀλλὰ καὶ βλάπτει, διότι τὸ ψυχρὸν τοῖς ξλ-- 
κξοι, πολέμιον, καὶ ἐὰν ἦ ῥώμη δυνάμεως. εἴ γὰρ ἀσϑε- 

; γῆς. ῇ, γεκρούταοι:- καὶ τοῦτο ἐνεδείξατο διὰ τοῦ εἰπεῖν, 

νέῳ, καὶ ξὰν εὔσαρχος ἦ δ᾽ χάμνων, ἕνα πολλοῦ. ὄντος τ. 
μεταξὺ διαστήματος, μὴ φϑάσῃ “μέχρι βάϑους ἧ ψύξις, 
ἀλλὰ στῇ ἐπιυτολῆς" ᾿χαὶ ξὰν μέσου ϑέρους,. “νὰ ἢ ἀπὸ, 
τοῦ περιέχοντος. ϑερμασία͵ συμβάλληται. ἐὰν “780 οὕτως. 
ἔχ) χαὶ πολλοῦ κατάχυσις ψυχροῦ ὕδατος γένηται. ἐπὲ, 
τετάνῳ, ̓ ϑεραπεύει αὑτόν, πῶς; πυκνοῖ γὰρ τοὺς, πόρους 
[7 ψυχρὸν καὶ τούτων πυχνουμένων, μὴ εὑρίσκον διό-- 
'πνοιὰν τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν,, πολυειδῶς. κινεῖται παὲ οὔ-- 
τῶς ἐχθερμαινόμδνον χωρεῖ παρὰ τὰ ποιητικὰ αἴειὰ τοῦ 
τετάνου καὶ λετεεύνει αὐτὰ παὶ κενοῖ καὶ. ἀπαλλαγὴν ἐ ἐπιφέ-. 
θεῖ κατὰ συμβεβηκὸς τοῦ Τπδη εν τὸς. : 

4.21: ἯΙ: γὰρ. τοῦ ψυχροῦ. πρόσπτωσις ἢ γεπῦ. τὴν. 
ἔμφυτον. ϑερμασίαν, ὅταν ἀσϑενὴς ὑπάρχῃ, ἢ ἀϑροίζει, 

ὅταν ἰσχυρὰ, τὴν διαπνοὴν ἃ αὐτῆς συνέχουσα καὶ - διαχίος 
λύουσα, παραιτεῖταὶ δὲ τοὺς ξφ᾽ ἕλκεσι σπασμοὺς, ὡς οὖς 
ἂν ποῖξ. φούτων. ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ϑεραπευϑησομένων, οὐδ᾽ 
εἰ νέος εἴη ὃ. χάμνων: καὶ φύσει θερμὸς» καὶ κατὰ εὐϑρθοῆν: 

ὥραν χαὲ “χώραν. : ἅ 

χβ᾽, Τὸ ϑερμὸν ἘΠ ᾿ἐπὶ. παντὶ "πεν, πλὴν ἢ ἐπὲ 

᾿γεαρῷ μέγιστον. σήμεϊῖον ἐς ἀσφαλείην:. δέρμα, ᾿μαλάσ-. 

σεῖ, ̓ σχναΐνει," ἀνώδυνον, ῥιγέω»,. σπασμῶν, τετάνων Ζ:α-- 

ρηγορίχόν τὰ δὲ ἂν τῇ χεφαλῇ ἢ “αὶ ̓ χαρηβαρίην λύει" 
᾿ πλεῖστον. δὲ διαφέρει, ὀστέων κατάγμασι,. μάλιστα͵. δὲ 
-Ζοίσιν. ἐψιλωμένοισι, τουτέων. δὲ μάλιστα, τοῖσιν, ἔν 5ε- 

᾿φαλῆ ἕλκεα, ἐχουσε". "καὶ ὁκόσα. ὑπὸ. διαϑύξίος: 9» ύσκει» τῆς 

ται, χαὶ ἡ “ϑεραπεία δεόντως γενήσετιὴ; χαϑώς͵ φῆσι καὶ ὃ ὁ ποιητὴς. 
γνέζε ὕδατε χλιαρῷ. 
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ἑχκοῦται, χαὶ ξρπηδιν ἐσθϑιομένοισι, ἕδρῃ; αἰδοίῳ, 

- ὕστέρῃ; πύὐστεϊ;, τουτέοισι τὸ μὲν ϑερμὸν φίλιον. 

μὰ τὸ δὲ ψυχρὸν Ἱ “πολέμιον, καὶ κτεῖνον. --- 

᾿Θεοῶ. 1) Νὺν περὶ, τοῦ θερμοῦ. διαλέγεται, καί. 
φῆσιν, ὅτι τὸ ϑερμὸν ἐκττυητικόν. διὰ τί; ἐπειδὴ τὸ ψυ- 

καὶ 

χ 

χρὸν ἀνεκπύητόν ἐστιν. ἄλλ ὡς τε τὸ ϑερμὸν ἀραιοῖ. τοὺς. 

πόρους, χύσιν ποιεῖται τῶν ὑλῶν, “μεταβάλλει καὶ ἀλλοιοῖ 

καὶ πέτεει καὶ προσκαλεῖται τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν καὶ διὰ 
τοῦτο ἐκπυητιχόν ἔστι, πλὴν οὐχ ἐπὲ ποντὲ ἕλκει, ἀλλ 

ἐπὶ τῶν ἁπλῶν. ἐπὶ γὰρ τῶν συνθέτων ἑλκῶν τουτέστι 
χειρωνίων, φαγεδαινῶν, γομωδῶν οὺκ ἔσειν ἐκπυητιχὸν,, 
ἀλλὰ: μᾶλλον καὶ βλαπεικόν' τὸ γὰρ ϑερμὸν τῶν. μὲν μεϑτ 

ἐπιῤδοίας ἑλκῶν ἐπιτείνει τὴν ἐπίῤῥοιαν, τοῖς δὲ ἄλλοις͵ 
συνϑέτοις. καὶ ἔτι ἐπιτείνει τὴν σηπεδόνα, λοιπὸν ἐπὶ τῶν. 
ἁπλῶν ξλκῶν ἐχπυητικὸν τὸ ϑερμὸν καὶ μέγιστον. ση- 
μεῖον ἐς ἀσφαλείην. τουτόστι μέγιστον καὶ. ἀσφαλέστατόν͵ 
ἐστε σημεῖον τὸ πῦον τοῖς ἕλκεσι τοῦ εἰς ὑγείαν μέλλειν. 

᾿ ; “ Δ.» ᾿ 28 Ἄς ᾿ 

τρέπεσθαι. δέρμα μαλάσσει καὶ ἰσχναῖνδι". ξὰν μὲν. πλη- 
-- , - - ΣΧ: 

ϑωρικὸν τὸ σῶμα; χύσιν. ποιοῦν μαλάσσει, εἰ, δὲ ἀπέριτ- 
2. " - Ξ ω 2 ’ 3 ᾿ Χ ἘΤΩ͂Ν 

τον, ἐσχναίνξι τῇ διαφορήσει... ἀνώδυνον, ἐπειδὴ τὰ ποιῆ- ΄ 
τιπὰ αἴτία τῆς ὀδύνης κξνοϊ. σπασμῶν καὲ τετάνων πα" 

ον ὩΣ διότι καϑ' ἐναντίωσιν τῶν παϑῶν πρόεισι, καὶ 

Ε οὐ}. Ἐϑ0. ϑοϊυμ ἴῃ. οἰ ρ ἢ Ιου 5. τ] τ θα 9, οὐ ΠΣ ἐπὶ τῶν. 
συγϑέτων τοὐτέστε χειρωνίων» χαὶ τηλεφίων, νομωδῶν ἑλχῶν, φαγε- 

δαιψῶν εἰς. --- φαγέδαινα 6 γομιώδη ποπίθη ἀπχογαης ἀπὸ Τῆς χατ 
φΖοηϑείας" τινὰ δὲ τῶν. ἑλχῶν ἐκ τοῦ πεπονϑότος ὠνομάσϑησαν ὥσπερ 

τὰ τηλέφια. ὃ γὰρ “Τήλεφος ἐχεῖνος ἀρχαῖος, ἕλλην ὧν, ἕλχος ἔσχε, 
δυσίατον. χαὶ ἔκ τούτου ᾿ὠὥγομάσϑη. τὸ ἕλχος. ἘΠ ΈΡΙΟΙΣ τινὰ δὲ ἕξ τοῦ 
Σωμέοου ὥσπερ. τὰ χειρώνεξ, ὁ γὰρ. “Χείρων. ἐχεῖνος ὁ διδάσχαλος τοῦ 
᾿ϑχιλλέως. τὰ χαχοήϑη, τῶν. ἑλκῶν. ξάτρευεν.. ἀμέλει, ἐστὶν ἀχοῦσοι ὑπὸ 
τῶν Ἰατρῶν μέχρι τοῦ. νῦν, ἡνίχα καλόηϑες ϑεάσονται ἕλχος, ὅτε οὗ- 
τος. τῆς “Χείρωγὸς δεῖται θεραπείας. --- τὸ γὰρ διαφέρει ἀντὶ τοῦ συμ- 

βάλλεται ἔφη. - τοῖς ἐψιλωμένοιο λέγειν ἀντὶ τοῦ ἡλκωμέγοις. --- ἕξι, 
γὰρ, ὃ. “ἁπλῶς ξρπῆς: ἔστε χαὺὶ ὁ γεγχϑίοξ ὄν τινὰ ὁξ ἰδιῶταν᾽ ὀφίτην 

καλοῦσιν; ἡμεῖς δὲ; ̓πεγχρίαν, ἐπειδὴ ἔχει ἐπαγαστήματά τινα χέγχρυ Ὶ 
ξοικότα, χαὶὺ ἔστιν ἕρπης ὃ ἐσϑίων. --.- ὁχόπει. δὲ τὸν Ἱπποσράτην ὅτι 
ἀντὸὶ τῆς. ἐνεργητικῆς ποθητικῇ ᾿ἐχρήσατο τῇ φωνῇ. ἔφη 780) ἕρπη σιν 
ἐσθιομέγοισιν., οὐ» ἔδτε δὲ ὁ ἕρπης ἃ ἐδϑεόμενος, ἀλλὰ αὐτός ἐστι» Ὁ ὃ 
ἐσθίων. 

τ 

͵ 



τὴν 'χαὶ διγέων, διότι, ̓τὴν᾽ ϑλην. τὴν ποιοῦσαν τὸ ῥῖγος. 
κεγοῖ χαὶ διαφορεῖ- λύει δὲ" καὶ καρηβαρίην, οὐ πᾶσαν, 
ἀλλὰ τὴν τόνώδη δνομαξομένη»Ἢ τὴν ὑπὸ πνευμάτων πολ- 

“λῶν γινομένην». ̓ ἄραιϊοϊ, γὰρ. Τοῖς πόῤους τοῦ. δέρματος χκαὲ 
διαφορεῖ τὰ πνεύματα καὶ οὕτως. παύει τὴν χεφαλαλγίαν. 
πλεῖστον δὲ διαφέρει ὀστέων» κατάγμασι, τουτέστι συμ- 

βάλλεται. καὶ μάλιστα. τοῖς. ἐψυλωμένοια ἤφοι. γεγυμνωμέ-. 
ψο46. σαρκὸς, ἐπειδὴ παρηγορικὸν “χαὶ φίλιον. διὰ τί; τὸ 

᾿,γὰρ. ψυχρὸν ὀστέοις. καὶ -ξλκεσι: πτολέμεον, καὶ ἔτε μᾶλλον 

συμβάλλεται τοῖς ἐν. 'χεραλῆ. ἕλκεσι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν: 
καὶ ὅσα ὑπὸ «ύξεως. θνήσκει; ἢ: ἑλκοῦται, ὡς ἕν χειμῶνι 
πτέρναι. καὶ δάκτυλοι. ὠφελοῦνται. ὑπὸ τοῦ. -ϑερμοῦ γγἢ 

ἐναντιώσει. ϑνήσκειν δὲ λέγει: τὸ; ἐπικινδύνως καὶ χαλε- 

πῶς ἔχειν.. χαὶ. ξοπησιν ἐσϑιομένοισι τουτέστιν ἐσϑίουσι" 

φξούτοϊς δὲ συμβάλλεται: ποτὰ, συμβεβηκὸς: τῇ κενώσει τῆς 

ξανθῆς χολῆς;: 1) ὥοττερ Ἐ πυρετῷ τὰ- ζεμάτια. Χἀὲ μὴν καὲ. 
ξϑρῃ καὲ αἰδοίῳ. (αὐ ὑστέῤῃ καὲ χύσεει συμβάλλεται" εἶ 
γὰρ τὸ ψυχρὸν. πολέμιόν. ἔστε τοῖς εἰρη μένοις »οσήμασι. 
χοὶ χτεϊνον, τὸ. ϑερμὸν. ἄϑα. τὐἰθρἐλεμεόλυ ἔξε καὶ 2) το. 

τ 4.41. Τὸ ϑερμὸν ἐκηυητιχὸν, τῶν ἁπλῶν ἑλκῶν, ἐπὶ δὲ 
τῶν σηπεϑονωδῶν ξλκῶν. χαὶ δευματικῶν οὐκ ἐχπυΐσκεε 

μὲν, ἀλλὰ καὶ βλάπτει μεγάλως, οἷα τὰ κἀρκινώδη , καὲ 

φαγεδαινιπὰ,. καὶ ὥσπερ τὸ ψυχρὸν, σπασμῶν καὶ. τετό- 
γῶν. ὑπάρχον ποιητικὸν, ὅμως ϑεροτεεύξε, ποτὲ τέτανον, οὔΞ 

“τῷ καὶ τὸ θερμὸν, ἐχπυητικὸν ὃν, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, γί-. 
ψεταί ποτ᾿ ἀνεμπύητὸν.. καρηβαφέαν᾽ λύει, οὔ: “πᾶσαν, ἀλλὰ 
τὴν μετρίαν, καὶ ἐκ πνευμάτων. χαὲ μὲν δὴ καὶ τοῖς τῶν 
"ὀστῶν κατόγμάσιν ὠφελιμώτατόν. ἐσὲ, χαὲ μᾶλλον. τοῖς 7ε- 

: γυμνωμένοις σοϊρπὸς,' καὶ ὅσά νεξροῦται διὰ τὸ 'πατεψύ- 
.ϑαι; τούτων... Ζαμά ἐστι τὸ΄. “ϑορμόν. ἐτὶ. δὲ καὶ ὅσα διὰ. 

τὴν αὐύξιν. ἑλκοῦται,. “καϑάπερ ὁ “Ἔνι χεϊμῶνι πτέρναι. αὶ δά- 
κτυλοι. οὕτω δὲ χαὶ ταῖς Ξατὰ Τὴν ξόραν ἁπάσαις διᾶ- 

ϑέσεσιν οἰκεῖον. μὲν τὸ θερμὸν, ᾿ἐναντέον δὲ τὸ ψυχρόν" 
νευρώδης γὰρ ἡ ξδρα καὶ κύστις καὶ ὕστέρα. 

χ 

1) τὖὸ δον ἀὀξοὶ ἴῃ δ 4πδ6 εὮ ἴσμὸ φοχαθυδίᾶ βθη (7, 2) Ζρῖ- 

ἐγὸν Ψ, Ὁ. Α, ἃ. ἷ : 



γ,. Ἦν τουτέοισι δεῖ τῷ Ψυχρῷ. χρέεσϑαι, ὁπκόϑεν αἱμοῤ- 
,δαγέειν μέλλει, μὴ ἐπὲ αὐτὰ, ἀλλὰ. περὲ αὐτὸ ὅχόϑεν 

ἐπιῤῥέει-" χαὶ ὅκου. φλεγμοναὶ, ἢ ἐπιφλογίσματα ἐς τὸ 

ἐρυϑρὸν χαὶ ὕφαιμον δέποντα γεαρῷ αἵματι, ἐπεὶ τάγξ, 

παλαιὰ μελαίνει.. χαὶ ἐρυσίσελ ας τὸ μὴ ἑλκούμενον 
ὠφελέει, ἐπεὲ τόγε ἑλχούμενον βλά ἀπτει.. --: 

ΘΕΟΦ. Ἔν τούτῳ τῷ ἀφορισμῷ λέγει, ὃ ὅτι χρήσιμόν. 
ἔστι τὸ. ψυχρὸν ἐπὶ τῶν αἱμοῤῥαγούντων ᾽ μελλόντων, 
μὴ τοῖς αἱμοῤῥαγοῦσιν αὐτοῖς προσαγόμενον" ἕλχεσι γὰρ, 
τὸ «ψυχρὸν δαχνῶδες, ἀλλὰ τοῖς πέριξ αὐτῶν καὶ. μάλιστα 

ἐκείνοις, ὅϑεν ἐπιῤῥεῖ τοῖς ἕλκεσι. παύξι μὲν οὖν τὴν αἷ- 
εἰοῤῥαγέαν τὸ ψυχρὸν, πύκνωσιν ποιοῦν τῶν πόρων καὶ 

᾽ . ; 

δυσρύτους τὰς ὕλας. εἴτα φησὶ; καὶ δκόσαι φλεγμοναὶ ἢ: 
“ὦ , - 

ἐπιφλογίσματα καὶ τὰ ξξῆς. οὐ μόνον. φησὶ ταῖς αἱμοῤ- 
« ᾿ , 2 τῷ ς - - ἢ Α ΡΥ, 
δαγέίαις συμβάλλεται, ἀλλὰ καὶ ταῖς φλεγμοναῖς, πλῆὴν- οὐ 

πάσαις, ἀλλὰ. ταῖς ὑπὸ νεαροῦ 1) αἵματος. καὶ λεπτοῦ. 
, Ὁ ν ς ΦΡΟῸΨ , 5 Ν ᾽ , 39 ᾿ ν». γενομέναις, καὶ ἡ αἰτία, διότι, ἐπὲ τούτων ζέσις ἐστὶ μᾶλ- 

λον. καὶ. φλόγωσις. εἰ μέντοι παλαιαὶ αἵ φλεγμοναὶ τουτ-. 
ἔστι χρόνιαι ὑφ᾽ αἵματος. δηλονότι παχυτέρου. ἐγένοντο, 
ἐν αἷς. τὸ. ψυχρὸν. καὶ βλάπτει" ἔτι γὰρ πλέον. παχύνεται. 
ς οὐ -" - . ᾿ ἔπρῃ 
ἢ ὕλη κἀντεῦθεν ϑρομβοῦται. καὶ σήπεται καὶ 2) μέλαν-. 

Ξϑ - ΕῚ - ᾿ ν᾿ 3 ᾽ ᾿ ἈΓΟ γος 
σις ἐπακολουθεῖ, ὠφελεῖ δὲ, καὶ ἐρυσίπελας τὸ μὴ ξλχ8-. 

μενον τῷ παύειν τὴν ζέσιν καὶ τὴν δριμύτητα τῆς χολῆς. 
χκαὲ χαταπραῦγνειν τὴν δῆξιν" τὸ γὰρ ξλκχούμενον. ἐρυοί- 
πέλας βλάπτει, διότι τὸ ψυχρὸν ἕλκεσι δαχνῶδές ἐστιν. 

2.4.1]. “Χρήσιμον τὸ “Ψυχρὸν. τοῖς αἱμοῤῥαγοῦσιν ἢ ) μέλε. 
λοῦσι, μὴ τοῖς αὐτοῖς. μέρεσι ̓ προσαγόμενον τοῖς αἵμοῤῥα- 
ὙΟΊΟΩΣ ἀλλὰ τοῖς πέριξ. αὐτῶν, καὶ μάλιστ᾽ ὃ ἐκείνοις, ὅϑεν. 
ἐπιῤῥεῖ σι τοῖς ἕλκεσι. καὶ μὲν. δὴ. καὶ τὰ ἐπιφλογίσματα. 

ἤως πάσας. τὰς. φλεγμονὰς, τὰς: οὔσας ἐρυϑρὰς. καὶ ἔοι- 
πυίας αἵματι γεαρῷ καὶ οὐ παλαιῷ «μεμελασμένῳ ὃ ὦφε- 
λεῖ. ὁμοίως καὶ ἐρυσίπελας. ὠφεζείτανο, ὁ ὑπὸ τοῦ “ψυχροῦ, 
τὸ χωρὶς ἕλκους" τῷ γὰρ ἡλκωμένῳ ΕΠ} τε καὶ 
θυ ολές ὅστι τὸ ψυχρόν. 

πρμρμρμΨρμροροσν ΡΟΝ 

1) σωματὸς Ψ. Ὁ. 9) μελανία . Ὁ. 



-" 
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χϑ', Τὰ ψυχθὰ, οἷον χιὼν, ἢ «ρύσταλλος, στη ϑεὶ πολέμια; 

᾿βηχέων κινητικὰ, αἱμοῤῥοϊκὰ, “καὶ, παξαῤν ν. -- 

- ΘΕΘῷ. 1) Ὑπὲρ. ϑερμοῦ. καὶ ἰνυχροῦ ὕδατος τὸν, λό- 
γον ποιησάμενος, γὺν καὶ ἐπὶ ὅτερα ψυχρὰ. 'φουτέστι 1: 
ὅὄνα καὶ χρύσταλον. τὸν λόγον μετάγξι καί φήσιν.» ὅτι τὸ 
Ψυχρὸν, οἷον χιὼν, ἀρύσταλος, στο ξῖ, ὀδύνας, στηθέων, βῆ- 
χας,, αἱμοῤῥαγίας, κατάῤῥους, ὅτι ὅποῦ, ̓ χιὼν καὶ κρύστα- 
λος, ἐχεῖ ψυχρὸς ἀήρ. οὗτος οὖν ψυχρὸς" ὧν ἀνωμαλίαν 
καὶ δυσχρασίαν δνίϑησι. τῷ λάρυγγι καὶ ἡ τῇ τραχείᾳ, ἄρτη-. 
θέᾳ κἀντεῦϑεν βηξ. εἶτα αὕτη ῇ αὖρα φέρεται ἔπὲ 
τὸς πλευρὰς καὶ ὀδύνην ὃν αὐταῖς. “το εῖ,". εἶτα ὀμφιλοχω- 

θούσης αὐτῆς ἐν τῷ ϑώρακι, πύκεωσιν ποιξῖται. τῶν πό- 
00» τῶν ἀγγείων ΠΡ τσ πλήφωσιν, ᾿χαὶ τῇ πληρώσει. 

τείνονξαι τὰ. ἀγγεῖα. καὶ δήγνυνταιν καὶ γίνεται αἱμοῤδα- 
γία᾽ εἶτα ἀμέσως. τῇ κεφαλῇ ὁμιλοῦσα. ῆ. ψύξις, βλάτοτει 
αὐτήν" τὸ ψυχρὸν γὰρ πολέμιον ὀστέοις, γξύροις. ταύτης 
οὖν βλαπτομένης τῇ πυκνώσει. καὲ ἀδιαπνευοξίᾳ, - ἔγαπο--. 
κλειόμενα τὰ. περιττὰ ᾿ἀντικαταῤῥέουσι καὶ φέρονται. ἐπὲ 
ΠΥ} τὴ τς καὶ φάρυγγας χαὶ ὑπερῷαν. παὶ ποιοῦσι κατάῤ- 
δους. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ̓ χιόνος χαὶ χρυστάλλι οὐ γῦν μέμνηται 
Ν 4) 
ἢ ὅτι πολλάκις αὐτοῖς τινες. αέχρηνται,. ψέοι, θαῤῥοῦντες 

τῷ ϑερμῷ, ἢ ὅτι ἐν πολλοῖς. τόποις ἀδισλειπτᾷ 'εἶσι καὲ 
Ἵ, 

ΑΙ) (0Ὁ. Ἐ56. ἧ γένεσις τῆς χιόνος. ἘΠ τοῦ. ,. χρυστάλλου. ἀρησθε ς 
τῷ ᾿Αριστοτέλει ἐν τοῖς. “μετεώροις, -- χαὶ ἀποροῦσί. χενες «θτι, τί: δή- 

ποτε “προξϑετο. περὶ χιόνος «“χοαὶ. “χρυστάλλου. διαλεχϑῆναι; χαῦ. ἔστιν. 

εἰπεῖν ὅτε χεχρήμεϑα, χιόνι χαὶ ἀρυστάλλῳ, ἀλλ. ἢ: κατὰ προαίρεσιν. ἢ: 

ἐξ ἀνάγχης" χαὶ κατὰ μὲν προαίρεσιν... «ὅτε. πολλοὶ πολλάκις, νεαγνέσχζος 

χαὶ παιδία χαὺ ἀκμάζοντες. ϑαῤῥρῦντες. εἰς. τὴν. ἑαυτῶν. ̓ ϑερμότητα 

χιόνα πίνουσι ζαὶ ἀπογεύονται ᾿φρυστάλλου" ἀλλὰ. χαὶ.. ἐξ. ἀνόγξπης. «αὐ-. 

τοῖς “εχοήμεϑα᾽ τινὲς γὰρ, ἁποστειλ ἄμενοι. ἀπό: τένων. εἰς μῆξος. ὅδου-. 
πορίας. ὃν χειμερίῳ χαιρῷ. διὰ χιόνων χαὶ: ιαρυστάλλων. ὁδοιποροῦσιν: 

. ἐξ ἀνάγκης. -- ὁ. δὲ «Βιλάγριος ὅ. περιοδεύτης “φησὶν. “ὅτε περιέτυχόν 

τινε ἔχοντε. χεχαυμένηγ. χαὶ φλογώδη, καὶ. ζέουσαν δυσχρασίαν «ἂν. τῇ; 
“ερσλῆ χαὶ πολλοῖς ψυχροῖς βοηϑήμασι. χρησόμενος; οὐδὲν. ὠφέλησὰ.. 

εἴτα μετὰ ταῦτα, ἐξύρησα αὐτὸν. καὶ ἀφειλόμην. αὐτοῦ; τὰς, τρίχας χαὶὲ 

κατέπασα αὐτοῦ. «Τὴν ̓“κεραλὴν χιόνε καὶ οὕτως. ἔσβεσα τὴ». δυσχρασέαν 

φαΐ. Ἰασάμην αὐτὸ». τοῦ “γοσήματος. σοῇ ἔστι: παὶ ϑεραδ ἕω. ἔχ χιόνος 
ἐν τούτῳ. 



διὰ τινα ἀνάγκην ξχεῖσε ὁδοιποροῦσιν οἱ ἄνϑρωποι χδ 
συμβαίνει, αὐτοῖς ταῦτα τὰ πᾶϑη γίνεσϑαι. 

χ 

ο ΔΑ, Ὅσῳ γὰρ ψυχρότερα ταῦτα ὕδατος, τοσούτῳ 
καὶ βλάβας ἐργάζεται μείζονῳξ: 

κε, Τὰ δὲ ἂν ἄρϑροισιν. οἰδήματα, χαὶ ἀλγήματα, ὁ ἡ 
ἕλκξος, καὶ ποδαγρικὰ καὶ σπάσματα, τουτέων τὰ πλεῖ-. 

στα ψυχρὸν πολὺ καταχεόμενον ῥηΐξζει τε καὶ ἰσχναί- 
ὕει, καὶ ὀδύνην. -: λύει. γάρχη δὲ μετρίη ὀδύνης λη- 

κτεική. --- ἰ 

ΘΕΟΦ. 2) Πάλιν ἔπαινον παραδίδωσι τοῦ «ψυχροῦ ̓ 
ὕδατος. φησὲ γὰρ, ὅτι τὰ ἐν ἄρϑροις γενόμενα οἰδήματα .- 

1) ἀνεχπύητον ποιεῖ Ψ, ἃ. Ὁ. ε. 9) ΟΟὉ. ἘΞΟ. οὗ γὰρ μεταγε-. 
γέστερο: σαὶ “ψεώτεροι. τὴν διαστολὴν τῶν ὀγομάτων ἐποιήσαντο προ- 

σεσχηκότες τῇ ὅλῃ χαὶ πρὸς τοῦτο χαὶ τοὺς ὕγζους διεστείλαντο τῶν 
ὀνομάτων. ζαὶ τὸ μὲν ἔχάλεσαν φλεγμογὴν, τὸ δὲ δχέρον, τὸ δὲ οἴδημα.. ἼΣ 
--- σπάσμα λύσις συγεχείας τῆς ἱγώδους οὐσίας. τοῦ μυὸς, ἀδιαιρέτου 

μενούσης τῆς ἐπιφαγείας͵ --- δῆγμα! λύσις τῆς συνεχείας τῆς σαρχώδες. 
οὐσίας τοῦ μυὸς, ἀδιαιρέτου μενούσης τῆς ἐπιφανείας. ὭὍϊεις Ἠ]ρ-, 
Ῥοογαίθβ; τοῖς σπάσμασι {116 6556 ἐγ σαβ. (816 ππ5 του απο ἀϊσαπὶ, 
Βᾶθο 6558 ϑπρροβίιϊα: -- βῖργα επῖπι ἀϊχίξ, ΠΡυνῚβΒ πέθηθαμπι 6556 
ἐγιϑαβ, οὐ Ὧϊο α{116.9. Τίααπο δἰ οοπίγδάϊοιί, 1πη46 ἐξέβαλον. τοῦτο, 

τὸ δησείδιον. ὃ μέντοι ᾿4σπληπιὸς (ηονυ5 Η!ΡΡροοΥαί 5. ἱπίεγρυοθ ἘΣ 
ἴος ἰοςο Θγα 8) ὁ ὑπομνηματιστὴς τοῦ Ἱπποχράτους ἐχ τῶν Ἱππο- 

“ράτους τὰ Ἱπποχράτους ἐξηγούμενος τὴν δέουσαν αὐτῷ ἐξήγησιν. ἔπεν-. 
τέϑειρε τοῦτην τὸν τρόπον. ὅτι, τὸ. ψυχρὸν ὠφέλιμόν ἔστε τοῖς σπάοσ-. 

ἐ μασιν; οὐ χαϑ' αὐτὸ, ἀλλὰ. χατὰ συμβεβηζὸς τῷ λόγῳ τοῦ ἐναποΣλείς- 

εἰ» τὸ ἔμφυτον. ϑερμὸν. καὶ πολυπλασιαζεσϑαι χαὶ ἐξαναλίσχειν “αν 

ι ἐχϑαπαγῷν, τὴν. νοσόποιὸν αἰτίων. --- οὕτω γὰρ ζΣὡὶ τὰς γραῦς τὰς ἔπα- 
ἧς οἰδούσαξ᾽ ὁρῶμεν “ποιούσας, ἡνίχα, μὲν γὰρ αἵσϑωνται σπάόματος οὗ 

ἐδιῶται, ἐπιζητοῦσι. χαὶ ἐπικαλοῦνται τὰς ἐπαοιδοὺς γραῦς. εἶτα χέ-. 

χθηνται λόγοις τισὺ' χαὶ ὅρξοις ἐπαοιδοῖς χαὶ ἢ ἂν τῷ μέσῳ τῆς ἔπα- 
οιϑῆς ἢ “αἹὐ μετὰ τοῦτο φευουσιν. ὄξος καὶ χατοχέουδι» εἰς τοὺς τό-. 
ποὺς :ἔχείνους χαὶ οὕτῶς αὐτοὺς ϑεραπεύουσιν, --- εἰ μηδ᾽ ἂν, ἔϑεω-. 
οὔμεν. αὐτὰς ὅτι Σατρικοῖς βδηϑήμασι χΖέχρηνται; ἠμέλλομεν. χαταπλήττ, , 
τεσϑαιν χαὶ᾽ δοχεῖν ὅτι ϑείὰξ τινὰς χαὶ. ὑπερτέρας δυνάμεις ἐπὺ τοῖς 
λόγοις τοῖς, ὑπὸ τῶν γοδῶν,. λεγομένοις. ἐπαοιδῶς ἐῤχεσϑαι. χαὶ ἔλχει. 
αϑαι κῶν οὕτως Ἰᾶσθϑαν τὰ, πάϑη ταῦτα. --- Ἰστέον" δὲ ὃ ὅτι. πολύς. ἔστι 

ὁ Γ΄ ἀληγὸς ϑεικγύων. ἕν. "τῇ δϑιαγνωστικῇ, πρὸς ᾿Ὡρχιγένην ἀποτειγόμε- 
ψος, τὴν γνῴρκην: μὴ εἶναι ἁπλοῦν τι πρᾶγμα ; ἀλλὰ σύγϑετον. συγῆ εἴς, 



᾿ χαὶ ἀλγήματα χαὶ τὰ ὁξῆς. ὠφελεῖ, οἰδήματα ἐχεῖνα δὴ - 
᾿λονόφι ῷ φοὺς" ὑπὸ χολῆς ἢ ἢ χολώδους, ἀὕματος, “γενομένουις 

ὄγκους. διὰ τὸ τὴ». ζέσιν». 1) χοταζε ιθαΐπειν. καὶ τὴν. δῆξων 

ἀμβλύνεινγ πλὴν οὔκ. ἀ φελεὲ πάντας: τοὺς: τοιούτους. ὃγ-: 
χοῦς, ἀλλὰ τοὺς ἄνευ, ἕλκους" τοὺς γὰρ. ὄφ᾽ ξλκει καὶ βλά-: 
πεει" τὸ γὼ. ψυχρὸν. τοῖς. ξλκξαενι; ὡς φησι, ττολέμιον.. 
καὶ μὴν καὶ τὰ ποδαγρυιὰ πάϑη. ἀφελεῖ,, ̓ δηλονότε τὰ" 
ὑπὸ ξανθῆς χολῆς γινόμενα τῷ αὐτῷ λόγῳ. ὠφελεῖ δὲ 
καὶ σπάσματα » σὴν, ἐπιῤῥοὴν ἀναστφλλὸν.. ἄλλως τὲ οὐ. 

ἰχοϑ' αὑτὸ, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸδὰ ὠφελεῖ τῷ λόγῳ τοῦ. 

ξναποκλείξειν τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν καὶ πολυπλασιόξέυϑαν 

“καὶ ἐξαναλίοκειν τὴν νοσοϊεοεὸν. αἰξίαν- σπάσμα δέ ἐστι. 
: λύσις, συνεχείας τῆς ἰνώδους. οὐσίᾳᾳ. τοῦ, μυὸς, ἀδισιρέτου 

μενούσης τῆς ἐπιφανείας. τούτων γὰρ. τὰ πλεῖστα, ὡς φη- 
σιν Ἵπιτοχράτης, τὸ ψυχρὸν ὠφϑλοῖ." "αὶ διὰ τὸ πλεῖςα ἐδή- 
λώσεν; ὥς φασί Τύνὲξβ Ξ δ᾽ι οτεασματα ὃν: ὠφελεῖ, χελὴ». ὥφελ εξ 

κατὰ συμβεβηκὸς, ὡς εἴρηται. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὰ ὄλλα, καὶ τᾶ- 
το “ἤνγίξατο διὰ τοῦ εἰτεεῖν ᾿ϑχνδθαε: πολ δηΐζεε τῷ. λόγῳ. 
τὸῦ “ἀναστέλλειν. τὴν ἐπιῤὺ ῥοὴν" καὶ; ταύνην πενοῦν καὶ διὰ 
τοῦ εἰπεῖν, ὀδύνην ἀνεκπύητον ποιεῖ. ἤτοι λύει. 2) τοῦτο. 
δὲ ποιεῖ τῷ ἐπιφέρειν γάρκωσιν;" τες. :δστὶν ὀδύνης 1λη- 

“κτικὴ, τουτέστιν ἀπόπαυσιξ;. τὴν ΤΟΙΣ ἢ ξδύνοεθις: : 

“1.411. Τὰ ἐπιφλογίσματά. φησίν. ἐν τῷδε τὰ γξαρῷ 
αἵματι ξοιπότα᾽ ταῦτα 7ὰ0 ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ϑεραπεύετωι: 
καὶ ἢ ψύξις δὲ τῶν. μορίων ἐπὰ -σελοῖον νάρχην φέρει. με- 
τρίαν, ἥτις καὶ αὐτὴ λύει. τὴν. ἀδύνην; ἀμιβλύνουσα: τὴν. 
1: 

“Ὕδωρ. τὸ ̓ τοχέως ϑερμαινόμξενον . καὶ. ταχέως, ψυχόμε- 

“ως κουφότατον. --- 

:ΘΕΟΦ: Ἐνταῦθα διάχνωσαν: ΠΡ δι τοῦ ἀρί- 
στου ὕδατος χὰΐ φησιν, δέε. τὸ, ̓ξαχῥωρὶ ϑερμαινόμενον. ὕδωρ. 

μένον᾽ ἀπό τε; συμπτώματος ᾿ἐνεργειῶν: ̓ ϑξωρουμένων, ΠΣ παρουσίας 

ψυχροῦ αἰτίου. : : 

1) χαταπαύει» Ψ΄, Ὁ, 2) Ἀρνῆ 6, πρᾶρα; ποτθα; αὐὲδθ ΟΝ ἐπηὶ 

15). τη 615 σοθίοξδυβ, ἢ δδὰ ἀπίσε. 
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κουιρύτατόν ἐστιν» “οἷον δὰν ἐπιϑῆς αὐτὸ ᾿ὀπάνω πυρὸς: 

ποὶ᾿ ταχέως ϑερμαίνηται χαὶ πάλιν μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ̓  

Ζῇ» ἀπὸ τοῦ. πυρὸς σουχέως ᾿ψύχηται,, ϑουφόταζόν, ἔστε 

τουτέστιν. εὐαλλοίωτον, εὐαγάδοτον, εὐδιάκριτόν. οὐ; γὰρ 

᾿ Τῷ σταϑμῷ δεῖ λαμβάνειν τὸ κουφότατον » ὅπερ τοῖς ἰδ. 
ταις δοκεῖ, οὕτως μὲν οὖν τεχνικῶς δοχιμόζεται, ἰδιωτι- : 
κῶς δὲ ἀπὸ ὄψεως, ὀσμῆς, γεύσεως. : 

441. Οὐ τῷ σταϑμῷ, ἀλλὰ τὸ μὴ βαρῦνον ὮΝ , 

γαστέρα, ὥσττερ καὶ βαρὺ λέγομεν τὸ μὴ διεξερχόμενον 
ταχέως. 

Ὁκόσοισι πιεῖν ὄρεξις νύχτωρ, τοῖσι πάνυ δινψώδε- 
ἐδ ἣν ἐπικοιμηϑέωσιν, ἀγαϑόν. --- 

ΘΕΟῷ. Θεραπείαν ἡμῖν παραδίδωσι. συμπτώματος 
, , [ν δ , 3 τ ΩΝ 2. 2) 

τουτέστι δίψης. αὕτη δὲ γίνεται ἔν νυχεὶ ἢ δὲ ἔνδειαν 
χρηστῆς ὕλης ἢ δὲ ἔγκαυσιν οἴνου ἢ διὰ καῦσον πυρετὸν 
ΒλῚ - -:“7 ᾿ , «ς » 2» . Α 5 ἢ, πλῆϑος τροφῶν παὶ μάλιστα ἁλμυρῶν ἢ διὰ χολὴν συῤ- 

δέουσαν ἐν τῷ στομύόχῳ. διὰ οὖν οἱανδήποτε. αἰτίαν εἰ, 
πάνυ ὦσι διψῶώδεις, χρήσϑωσαν τῷ ψυχρῷ ἢ ϑερμῷ ὅδα-. 
τε διὰ τὸ μὴ χαλεπὰ ἐπακολουθῆσαι. χρώμενοι δὲ ἢν ἐπικχοι-. 

-Ὁ 2 ’ τς ,’ , ’ 2 ’ ΟὟ -ὭοΡ " 

μηϑῶσιν, ἀγαθὸν πέψις γὰρ γένεται καὶ ἀπαλλαγὴ τῆς δίς. 
ψης. εἶ μέντοι μετρίως εἶεν διυψώδεις, δεῖ ὑποστέλλεσϑαι τὸ 

παρέχειν αὐτοϊοπόμα, πλὴν εἶ μὴ διὰ ξηρότητα γίνεται, δίψα. 

Ζ 22. Συμφέρει γὰρ μὴ πιεῖν; ἀλλ ὑπικοϊμηθῆνάιυ 

ὥστε πεφϑῆναι τὸ τῆς 1) δίψης αἴτιον. 

κη΄. Τυναιχείων ἀγωγὸν ἣ ἐν ἀρώμασι πυρίη" πολλαχοῦ 
δὲ καὶ ἐς ἄλλα χρησίμη ἂν. ἦν, εἰ μὴ καρηβαρίαρ 

δνξίτοίξι. ---- 

ΘΕΟΦ. 323) Νῦν ᾿ἰδιάξοντα νοσήματα ταῖς γυναιξὶν 

παραδίδωσιν Ἱπποκράτης -καὶ ταῦτα ϑεραπεύει" φησὶ γὰρ," 

1) ψυχῆς ἴα ἰοχία, 2) ΟΟΌ. Ἐ86 τὰ δὲ ἀρώματα ἜΑ ἀπὸ δια- 
φόρων χωρῶν φερόμενα, - ἀπὸ. μὲν ᾿Ινδίας τὸ γναρϑύσταχυ χαὺ ἡ, χα- 
σέα “ομίζεται, ὦ ἀπὸ δὲ «Αἰϑιοπίας ὃ λιβανωτὸς, ἀπὸ δὲ Ισαυρίας ὃ στύ- 

᾿ Θαξ ὁ γομφίτηςκαὶ ὅ καλαμέτης. .--- ἐπὶ δίφροι ἢ σελλέου. -- προ Ὁ Ξ 
πάζειν δεῖ σαγέῳ πέριξ. : 
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τὴν. ἐπιμήνιον κάϑαρσιν ἐπισχεϑεῖσαν ἢ δια τῶν ἀρωμα- ̓ 
τῶν πυρία ϑεραπεύει, πλὴν: ὀκδίνην τὴν ἐπισχεϑεῖσαν ἐπὶ 
ἐμφράξει παχυτέρας. ὕλης ἢ μῦσει τῶν ἀγγείων ἢ πυχνώ-- 
σεε τῆς οὐσίας αὐτῆς. “καὶ ἢ αἰτία, ὅτι ὡς λεπτομερὴς 
καὶ θερμὸς ἀὴρ ὃ ἐκ τῶν ἀρωμάτων ἐκλεπεύνει καὶ ἀραί- 
σιν ἐμποιεῖ καὶ ὁ διαφορεῖ' τὴν ὕλην. τὴν ποιοῦσαντὴν ἔμφραξιν 
᾿καντεῦθεν. ̓ προγρέπεται; τὰ καταμήνια καὶ. ἀναστομοῖ. τὰ 
μεμυχότα πέρατα τῶν ἀγγείων. τὸς γὰρ ἄλλας ἐπισχέσεις. 
τῆς ἐμμήνου- χαϑάρσεως. τὰς διὰ πάντα ὄγκον. ἐν τῷ. στο- 
μίῳ. τῆς. μήτρας" συνιστάμενον. γινομένας ἢ παρέγκλεσιν 
“τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας ἢ ξηρότητα, οὐδαμῶς ὠφελεῖ. 
τὐ. ἧ πυρία, ὥς φησὶ» Ἱπποκράτης, καὶ εἷς ἄλλα. χρη- 
σίμη ἂν οἴη τουτάστιν εἰς ἔκλυσιν. στομάχου. “καὶ ἀτονίαν. 
γαστρὸς καὶ ἥπατος, δὲ μὴ. “καρηβαρίας. ἐνεποίεν". οἱ γὰρ. 
ἀτμοὲ ταύτης ὡς. λεαπότεροι φέρονται παρὰ. τὴν αἰφαλὴν 
καὶ ποθ τους αὐτὴν καρηβαρίας. ἐρχόξονονεςς, 

- ΔΑΙΙ, Τὰς ἐμμήνους καϑάρσεις: ἰφησὲ γυ  ἸΣξα; χα- 

οἠβαρινὰ δὲ. τὰ" ̓ἀῤδώματα, ὧς ϑερμά" "τοῦ γὰρ. τὸ 

ορφεθους. Ὁ κδφαλαλγίαν. “ποιεῖ τὸς οὐτουστος : 

«Ξϑ'. Τυνὴ ἐν. γαστρὶ. ἔχουσα πω μερθιρονοῖ; 
"καὶ μᾶλλον. εἶ τμιέζον. εἴη. τὸ ἐμβᾳύφυς, τ-- 

ΘΕ Οᾧ. Ἐνταῦϑά φησιν᾽ ὅτε ἐὰν ἂν ̓ γλοτοὶ γυνή τίς. 
ἔχ “ἔμβρυον: τουτέστίν ἐν μήτρῷ, φλεβοτομηϑεῖσα ἐ ἐχτιτρώ.- 

"δ; διότι τὸ ἔμβρυον ἐκ τῶν καταμηνίων. τρέφεται τοῦ 
- αἵματος. ξὼν οὖν φλεβοτομηϑῇ, οὐχ εὑρίσκει" τὸ ἔμβρυον, 
"πόϑεν τραφῆναι κἀντεῦϑεν λιμαγχόμενον κινεῖται καὶ δια-. 
λύεται τῶν φυσικῶν δεσμῶν καὶ καταπέπτει" μᾶλλον δὲ 
εἐκειτρώσαει θιλεβοτομηϑεῖσα, ἐὰν μεῖζον ἢ τὸ ἔμβρυον διὰ 

τὸ πλείονος δεῖσθαι τροφῆς, μὴ. εὑρίσκειν δὲ, ταύτης κκξ-- 
Κϑ εἰσηρ: 

Ἢ : εατονα αὶ ἐν γαστηὶ ἐχούσῃ ὑπό. τινος τῶν ὀξέων. γοση- - 
Ῥό τον ληφϑῆναι, ϑανατῶδες. --- τοι οὺς 

ΘΕ οφ. Καλῶς. εἶπεν ὑπό τίνος Ἢ τῶν ὀξέων" τούτων 

᾿γὰρ τὰ. μὲν ἄνευ; πρυρετηῦ: εἶσεν» οἷον ἐπιληψέα, ἀποπλη- 



Ἰδὲ 

Γ ἂ; "τὰ δὲ μδτὰ, πυρετοῦ, οἷον φφενῖεις, πλευρίτιξ, ὁ ἔσν 

οἱ 'ν ὑπὸ τίνοθ. Ξοὐτὼν γυνὴ. ἐν “γαστρὶ ἐχοῦσα ληφϑῇ, ϑὰ. 

γᾷ πῶσες, ὑπὸ μὲν νοι ζῶν ἄνδυ πυρετοῦ ὀξέων; διὰ πὸ, 

ἀὲ ύναξον ἐξαρχέσαι. γὴν ̓ κάμνουσαν Ζῷ" πἰβϑλεξθθι καὶ τῇ 

σὺ »τονίῳ ὑοῦ Ῥοσήμαξος, ὑπὸ δέ τίνδο τῶν. ἱμετὰ πυφεζοῦ,, 
ὃι ὅτι ἐπὶ αὐτῶν τὴν δδχάτως λεπτοτάτῃ, ὑμοίει "ἀναγκαῖον 
Ἂς νῆσϑαιϊ" "δλλὰ τὸ παιδίον. δέεται τροφῆς: :ξὼν “σὺν «τοῦ 
σε. αἰδίου ᾿κασαφῥονήδης, πρὸς “τὸν ᾿σρυρετὸν ἐνιστάμενος, 
ὦ: πόλλύυται ἔν δὲ τοῦ ΤΠ θ 00. καχοηϑεστόρου γενομέγου,". 

7. ολλόκις χαὶ᾿ αὐτὴ Ἔ υνὴ. ̓σὺν τῷ παιδίῳ ἀπόλλυται. ᾿ 

2.414. Τὰ γὰρ. ὀξέα συνεχεῖς. ἔχει τοὺς πυρετοὺς, ες οἱ 
κί τὲ ἀναιροῦσι τὸ ἔμβρυον. - 

“1. ἿΣ θ΄. Ῥυναϊκὲ :ϊμὰ ἀμεούσῃ," τῶν καταμηνίων: ἀώῤτος ε 
ο“λύσιξ᾽ δῶν δὲ Σαταμηνίων ἐχλιυπόντων, αἷμα ἐκ -τῶν. ἅς 
γῶν ῥυὲν, ἀγαϑόν-. --Ξ" 

.- ΘΕΘΦ. “Θυλέγει, τοιοῦτόν ἐστιν ὅτι ξὰν ἐπὶ: ἐπισχέ- 
σεῖ υπαταμηνίων. ἐμῇ, γυνὴ αἷμα, εἶτα. "αταῤῥαγῶσιν. αὐτῆς 
τὰ καταμήνια καὶ κενωϑῶσι, παύξται ὃ ἔμε ὅτος τῷ λόγῳ 

τῆ. ς μεταστάσεως͵ τῆς ὕλης. εἶτά φησιν, ὅτι καὶ τῶν κα- 
᾿μηνίων ἐκλιπόντων, ὃ ἐὰν ἀΐπιία᾿ ἐπ τῶν δινῶν δῇ, ἀγα- 

ϑὸ ν, διότι ξκχενοῦταν ἥ συσχεθϑεῖσα ὕλη καὶ οὐχέτι" Ὁ Ἧς 
γαϊ. ταν, βλάψαι. 

, 4.22. ““νεἰσπασις γὰρ' ξόται καὶ κένωσις σοῦ ἀνορ- Ἶ 

μῶ᾽ »τὸς αἵματος. ῸΣ ' 

Ὁ 2.412, Οὐκ, ἐκ: αῶν, εδινῶν, μόνον; ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς, 
ἕδῷ ψρσλθις “ἐξ μὰ 

λγ... “Γυναικὶ ἕν᾿ γασιβὴ ἐχούσῃ ̓ 2} ἢ: "οιλίη πολλὰ: ὄρη; 
κ᾿ ἰὐδυνος ξετρῶσαι. -- 

ΘΕΟΦ. Πρῶτον μὲν ὅτι ἀνάδοσις οὐ γίνεται,, χἀν- 

χεῦ. 9εν οὐχ δλλοίσι "»)πόλὺ" ταἴμια "τὸ ἧπαρ: «οὐτφέρετζαν τὸ 

ἄρκ οὖν τῇ μήτρᾳ" διὸ “λιμαγχονουμένον. “φὸ '“ἔμβρυον. ὁκαρίς. 

ζει, . καὲ λοιπὸν ἐκπίπτει, ἢ ὅτι καϑυγραίνονται τὰ περὶ 

τὴν: μύφραν. κἀντεῦθεν" ἀσϑενούσης τῆς καϑεκτικῆς δυνά- 

“με Ὁ, ἀμβλωσμὸς γίνεταν, ἢ ὅτι τῇ συγεχείᾳ τῶν ἐξαγατ 
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στάσεων χαταλύονται αἵ σώ τα, καὶ ἀσϑενεῖς γενόμεναιὶ 
ξχπίπτειν σεοιοῦσε τὸ. ἔμβρυον:. ; 

λό΄. Γυναικὲ ὑπὸ ὕστερικῶν ἐνογλεομένῃ; ̓. ἢ δυστοχρούσῃ, 

᾿πταρμὸς ἐπιγενόμενος; ἀγαϑόν. - 

ΘΕΟΦ. 1) “Ὑστερικὼ λέγει πάϑη͵ τὴν ὑστερικὴν πνίγα 
καὶ ὑστεριχὴν. ἀπλοιαν, ἐφ᾽ οἷς καὶ σχεδὸν ἀναίσϑητον 
καὶ ἀκίνητον. χεῖται τὸ σῶμα. ἐπὶ τούτων οὖν, ξὰν ἐπιγέ- 
νηταῖ πτορμὸς, ἀγαϑόν ἐστι καὶ ὡς σημεῖον καὶὲ ὡς αἵτ 
Ζτον. ὡς σημεῖον μὲν, ὅτι ἔκ παντελοῦς. ἀκινησίας εἷς, κί- 
γησιν ἢ. φύσις ἤρξατο μεταβάλλειν, ὡς αὕτιον δὲ, ὅτι 

χλόνον ποιεῖ ὃ πταρμὸς, χἀντεῦϑεν - -συχαλονουμένηῃ,. “ΖΟΙ͂ς 

γευρώδεσι μορίοις, ἧ μήτρα, ἐπανίσεαται χαὲ ἀποδιώκει 
τὰ αἴτια. τὰ. τὴν. “ἀπγοίαν καὶ πνίγα. ποιοῦντα, ἅ. ἔστι 
σπέρμα γ᾽ ἐποχὴ χαϊαμηνίων. τῷ- αὐτῷ. δὲ, “λόγῳ: ὠφελεῖ, 
ὃ πταρμὸς χαὶ. τὴν ὀυσέοπί εις οὐδε οὐ. πᾶσαν, ἀλλὰ: ΠΆΩ 

άμ. «Ὑστοριχά, φασι. τὰ χορία Ξ τὰ χαὶ ἀκολούϑια 

καλούμενα, ὥς ἐσχάτως. χενούμενα, "ἐπὶ φῇ τοῦ ἐμβρύου 
ἀποτέξει. δ᾽ δὲ πταρμὸς σημεῖον. χαὲὶ αὕτιον ἀγαϑόν᾽ ἔστι, 
σημεῖον μὲν ὅτι, «δηλοῖ. τὴν φύσιν. ἐπεγείρεσϑαι. χαὲ- ἀνοΞ 
ἑωπύρεισθαι ̓  “προύπάρχουσαν γεναρκωμένην.. μέμνηται͵ 
γὰρ τῶν οἰκείων. κινήσεων καὶ ποτέ: τινε. Ξξῶν: περιττῶν 
ἀποτίϑεται, αἴτιον δὲ τῆς ὠφελείας, ὅτι τῷ. σφοδροτέρῳ 
κλόνῳ καὶὲ βφασμῷ τοῦτο μὲν ἐπε είρεν τὴν. Φύοι»" : τοῦτο 
δὲ. ἐκκρίνει. τὰ. δυσέκχριετα. 

λἐ΄. ̓ Τυναικπὶ καταμήνια. ἄχροα, 9 'χαὶ μὴ κατὰ τὰ -αὐτὰ αἰεὶ 
“γινόμενα, καθάρσιος, δέεσθαι σημαίνει. πῆς τ τ τς 

ὈΘΕΟΦ, 2) "Ζχροά φῆσι. χὰ. -πολύχροα . ἅτινα γίνε: 
ταῖν" ἔξ χυμῶν". πμελαχχολιῶν,, ιφλεγματικῶν. καὶ πιερο- 

᾿χόλων. ἐὰν οὖν" τοιαῦτα: : ἐελεννν: {7 5158 γίνωνται; 

1) 608}: ἘΞ. ἘΠ τς ὅτι δοτέριχὰ λέλι “δ᾽ Ἱπποχράτης 
τὸ, χόριον ὅπερ, χαὶΣ- ̓ δευτέρ)ο». ὀνομάζεται. α 5) ἘΒΤΡ». δεῖ εἰ ἐδέν δε, ὅτὲ 
διστὴ γραφὴ. φέρεται τ τοῦ “παρόντος ἀφορισμοῦ .. τινὰ. γὰρ. τῶν- ἄντιΞ 
γράφων ἔχει χρόνια, τινὰ δὲ ἄχροα. ἐχθοαὶς χαλεῖ τὰ πολύχοια καὶ 

πολυποίκιλο, ἔχοντα, χρώματα;  ἐᾧ - 
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μὴ χυτὰ τὰ αὐτὰ δὲ: τουτέστι μὴ κατὰ τὸν" ̓ συνηήϑή" Ἀὰὶ. 

ὡρισμένον χρόνον, ἐφ᾽ ᾧ εἴωϑὲε κενοῦσϑαι ἣ γυνὴ, ἀλὴ 

ἢ ὀψιαίτερον κενωϑῇ. ἢ πρωιαΐτερον,. χαϑάρσεως δεῖσθαι 

σημαίνει διὰ τὸ ἐκκενωϑῆναι, τὴν πλεογάζουσαν. μοχϑη- 

ρὰν ὕλην. 

44Μ." Μὴ» κατὰ τὰ αὐτὰ ἀντὶ τοῦ μήτε χατὰ χρῇ: 

“μα μήτε. “κατὰ χρόνον... : 

λς΄. ΣΉΝ ἐν -γαστῥὶ ἐχούσῃ, ἢν ἐξαίφνης. οἵ μασϑοὶ 
ἐσχνοὶ γένωνται, ἐχτιτρώσπει. -- ΩΣ 

ΟΘΕΟΦ. Ἐὰν ἽΕΙ Σ φηδὶ, τοὐτέστιν ἄνευ φανξ- 
θᾶς" αἰτίας ἰσχνοὶ γένωνται οἵ μασϑοὶ τῆς γυναιχὸς ἐν 
γαστρὶ ἐχούσης, ἐκειτρώσκει" ἔνδειαν γὰρ χαὶ ἔλλειψιν αἵ- 
ματος. ἀπαγγέλλουσι, δὶ ἧς ἀγαιρεῖται τὸ ὀμβρυον". ἔστι 
δὲ ὅτε καὶ πτρὸς ἔχχρισιν παρορμᾶται τῇ ἀπορίᾳ τῆς τρο- 
φῆς λακτέζον καὶ σκαρίζον καὶ διαῤῥηγνύον τοὺς χιζῶνγας. 

“2 ΖΊ. Τῇ γὰρ. ἐνδείᾳ τῆς τροφῆς τῆς ἐκ τῶν φλε-. 
βῶν. γίνεται. τοῦτο, κοινῶν ὄντων μητρῶν καὶ μαστῶν. . 

λξ΄. Τυναιξὲ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, ἣν δ᾽ ἕτερος μασϑὸς ἰσχνὸς 

γένηται; δίδυμα ὃ ἐχούσῃ, ϑάτερον ἐκτιτρώσκει" καὶ ἣν 

"μὲν ὃ δεξιὸς ἰσχνὸς 7ένηται, τὸ ἄῤῥεν" ἣν δὲ ὃ  ἀριστο- 
᾿ σὺξ, τὸ 7, Α, ες 

ΘΕΟΦ, Τὸ ἄῤῥεν ἐν τῷ δεξιῷ κόλπῳ τῆς μήτράς 
ξωογονεῖται;, διότι ὡς ἐπίπαν ϑερμότερός ἐστι τοῦ ἄρις-, 
δτεροῦ, τὸ δὲ ϑῆλυ ἔν τῷ ἀριστερῷ, ὅτε ψυχρότερός͵ ἐστι 
τοῦ δεξιοῦ. ἐὰν οὖν ἐγκυμονούσῃ γυναιπὶ, δίδυμα ἐχούσῃ, : 
ὅδ. δεξιὸς: μασϑὺς ἰσχνὸς γένηται, τὸ ἀῤῥ ὑδεν. ἐχτιτρώσηξι, 
ἐπειδὴ τὰ. κατὰ: εὐθυωρίαν μᾶλλον πάσχει" εἰ δὲ ὃ ἄρι-, 
στερὸς “μασϑὸς. ἰσχνὸς “γένηται, τὸ Ὁ, διὰ τὴν αὐτὴν αἷ- 
τίαν, εἶ δὲ ἀμφότεροι οὗ μασϑοὲ ἰσχνοὶ γένωνται ̓ ἀμφό- 
φτερὰ ἐκεισρώσκει τῷ. λόγῳ. τῆς ἐνδείας τῆς τροφῆς. λεμαγ-᾿ 
χονούμενα: “γὰρ τὰ «ἔμβρυα σκαρίζουσι. καὶ σπαράσσουσι,. 
τὰ ἀρτήμαξα καὶ: οὕτως ἢ γυνὴ ἐκτιτρώσκει. 

441. Ὃ γὰρ “Ἱπποκράτης δόξαν ἔχει τὼ ἔμβρυα ἐν 
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τοῖς διξιῆς τὰ ἄῤῥενα, ἐν δὲ τοῖς ̓ εὐωγύμοις τὰ ϑήλεα 

τίχεεσϑοι. ᾿ : : 

105: ἫΝ γυνὴ μὴ κύουσα, εηῆδος τετοχυῖα γάλα ἔχῃ, ταῦΞ 

οὐ φέξη. τὰ καταμῆνια ἐχλέλοιϊοε: --Ξ . : 

ΘΕΟΦ. 1) ᾿Ζιότι ἐπιοχεϑέντα τὰ ᾿καταμήνια ἡνέ- 
759 ηδαν διὰ τῶν φλεβῶν τῶν» λεγομένων ἀμφισβαινῶν᾽ 
ἐπὶ τοὺς μασϑοὺς;" κοινωνίαν αὐτῶν ἐχουσῶν “πρὸς ΤῊὴΡ 
μήτραν, καὶ ὶ ἐπειδὴ ἀδενώδεις. εἰσὶν οἱ μασϑοὲ᾿ καὶ λεπτοὶ, 
πρὸς τὴν ̓ ξαυτῶν φύσιν πέντουσι καὶ κατακοσμοῦσιν αὐτὸ 
τὸ αἷμα καὶ γάλα ποιοῦσιν. -ξὸν οὖν, μηδὲ τοκετοῦ Ὑ5)0Ξ 
μένου. μηδὲ συλλήψεως παρούσης; οὗ μασϑοὶ γάλα ἐχῶσι; 
πάντως: φὰ; ΠΕ ἐπεσχέϑησαν. 

λϑ΄. Τυναιξὶ δκύσῃσιν ἐς τοὺς 5 μασϑοὺς, αἷμα ἃ ξυστρέφεται, 
οἱμανίῃν σημαίνει. ππτ ςΠρ  ς λοις τρὶ 

ΘΕΟΦ: 2) Τὸ διὰ τῶν ἀμψισβαινῶν φλεβῶν φερόμενον. 
αἷμα, εἰ σύμμετρον εἴη » γάλα γίνεται. δὲ πλέον δὲ τοῦ 

δέοντος, οὐκ ἀλλοιοῦται, διότι Τῷ πλήϑει, καταλύει, τὴν. 

δύναμιν" τῶν. ειτϑῶν. λοιπὸν Μένεν καὶ. σήπεται καὶ “ση- 
πόμενον μανίαν σημαΐγει. πέμπονται γὰρ. ἐξ αὐτοῦ: ἀτμοὶ 
δριμεῖς ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον κἀντεῦϑεν ἘΉΤ0 6, πτοοὶς ὃ ἌΞ 
φαλος χὰὶ μανία" γίνεται." Ὁ εξ 

-, 1.41. Τὸ γὰρ ἐπὲ τοὺς. ΟΦ δομῆσαν ᾿αἷμα μὴ 

ϑυνάμενον ἀλλοιωϑῆγαι καὶ γενέσθαι. γάλα διά τε τὸ πλῆΞ 
3ος χαὶ τὴν δῆξιν, μανίαν ἐμποιεῖ, Τὰ 7τε ἐρὲ :": κεφαλὴν 
χωρία, ὍΣ ΤῸ : : 

εἰ. Γυναῖκα ἣν. ϑέλης εἰδέναι εἰ. χύεϊ, ἐπὴν» ΠΣ; μέλ- 
.λῃ, μελέκρατον 3) δοῦναι πιεῖν" κἢν μὲν στρόφος αὖ- 

7; ἐχῃ. τοῦ τὴν ᾿ 7αοτῖθι; χύδι" ἢ» δὲ μῆ, οὔ. -- 
“8 

τα). οὐῦ: πϑο. Πρ τι οἵ: ἀν του τ ταύτας. τὰς φλέβας ἀμφισβαίγας 

“ὀγοριάζουσι παρὰ -τὸ ἀμφοτέρας βαΐέγειν Ἰπίου. ταί τίσθιμ, δὲ πηδιηπηδϑ, 

8). Ο0Ώ, Ἐ50. Ἔνταῦϑα "γενόμενος - (ὁ Ταλήηνός φησιν, ὅτε. ψέυϑής. 
ἔοτειν ὃ παρὼν ἀφρθεῦμδε: χαΐ πάντῃ ἀπόβλητος τῆς. Ἵπποκοάτους διαξ.. 

γοίας" ἀλλ᾽. ἐπειδὴ ἴσμεν. μηδέποτε. “ψευσάμενον τὸν “Ῥιποχβάτην, παΞ 

Ῥϑωμυϑίας ἕγεχεν “οῦ λόγου ἐξηγησώμεδα. αὐτὸν τὸν τρόπον. τοῦτον" 

τὸ νῦν λεχϑὲν σπανιάχις ποτὲ ὥφϑη τῷ" Ἵπποχράτει, ἡμῖν δὲ. χυΐ 

τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης οὐδέποτε ὄρϑη 1:11} 8). δίδου Ψ. «. Ὅ. 
4) κοιλέην Ὗ. ἃ. Ὁ.- 

1. 80. 
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ΘΈΟΦ. οΣημείωσιν" :ἀγγαῦϑα ποιξίται. συλλήψεως, 

αὕτη δὲ γίνϑται διὰ μελικράτου; πλὴν ἀνέφϑου. δεῖ οὖν 

δοῦναι τὸ 1) μελίκρατον ,᾿ φησὶν ἹἹπποκρατὴής;,": ἀδείπνου. 
τῆς γυναικὸς οὔσης, ὅταν μέλλῃ κχοιμηϑῆναι"" καὶ οὕτως 

αὐτὴν πελξύεται ἐπικοιμηϑῆναι. καὶ «ξὰν: στρόφος γένηται, ᾿ 
δῆλον. ὅτι κύει" δἰ δὲ μὴ, οὗ, κύει. τὸ “γὰρ, μελίκρατον ὡς, 

ϑερμότερον. ποιεῖται πνευμάτων φσινῶν. 2). ἀνάδοσιν 7 σεερὲ ἐὴη, 

γαστέρα." ἐπειϑὴ δὲ ἧ: μήτρα ἐπίχειται τοῖς ἐὑτέροις : "ἐὰν, 

ἐχη -κατὰ γαστέρα »ν τῷ βάρει τοῦ ἐμβρύου. οἷον πεπιλη-. 

μένο, εἰσὲ τὰ. ἔντερα. ταῦτα οὖν τὰ πνεύματα. τείνουσι. 
᾿ - δες - 

καὶ τῇ. τάσει ποιοῦσι στρόφον, καὶ δηλοῦται ὅτι σύλληψίς. 
5» Ἂς: ΕῚ Α Α , , ᾿ 2 ΕῚ ᾿ ’ὕ κ 

ἔστιν δἰ δὲ μὴ στρόφος γένηται; ἀλλὰ διεξέρχονται χαὲ. 

διαφοροῦνται τὰ πνεύματα, οὖ» ἔστι σύλληψις. 

441. Σερόφος ἢ διὰ δῆξιν γίνεται ἢ διὰ φυσῶδες 
πνεῦμα, οὐκ. ἔχον εὐπετῆ διέξοδον, ὃν καὶ φῦν, “ἡγητέον γί; - 
νεσϑαν. ἐπὲ τῶν κυουσῶν᾽ διὰ τὴν ἀπὸ εῆς: μήτρας στενο-" 
χωρίαν Ἂ -καϑεύδειν δὲ -μελλ ἰούσῃ δίδου. τὸ βελίκρατον,, 

ὠμὸν. δηλονότι; ἵνα: τὸ φυσιδϑαι κε τοῦ μελικράτου ἐν: τῇ 
κυϑεύδούσῇ! φανήσηται. : ε ἀφ λθτο, ἐοῖος Ὄ 

μαΐ, Γ Ὁνῆ; ἢν μὲν ἜΣΈΣΣΣ κύῃ, εὐχροός ὁ ἐστι" ἣν ἠὲ ϑῆλυ, 
. δύσχθοος. --- 

ΘΕΟΘΦ. Τὸ εὔχρϑν ἐνταῦϑα, οὗ τὸ κατὰ ̓ φύδι ἀκα" 

στέον,. ἀλλ ὅσον ὃπὲ ἐγκυμονούσῃ γυναικί- ἐὰν οὖν γύνῆ, 
ἔχῃ ἐν γαστρὲ καὶ εὔχρους ἐστὶν, ἄῤῥεν κύξι, ἐπειδὴ ὡς 
ἐπὲ τὸ πλεῖστον ψὰ 0 δ θερμότερα εἰσιν; ὅϑεν. καὶ τὸ 

Ξὰ 

1) 609. π50. γβλἀρδεῦ»] τὸ δἰπδεειὰ -- οὖ; ἔστιν ὀκριβὴρ ἥ 

Χ 

7 Ξ 

σημιείωσις αὕτη. ΜΕΙαΒ΄ οἰρηυνα" παλμώδης" πίνησιόν ἴοι, πίο' ἘΠ τ 

Ῥοβί πέψιν" Ἔϊ; “δἴῃ. τῆϊπῦσ, Ῥοίοϑέ, ἀπὸ τῶν πγευμάτῶν τεξναιν: τὸ 

ἀλλὴ ἔχεις ἄλλην. ἐπιστημονικὴν 'σημείωσιν τὴν ἀπὸ τῶν μαϊῶν᾽ ἀν 

«γὰρ μαῖαν σχΉΟΤΕ ΟυΒῚΣ αὐτὰς σὸν χαθιῶσι τὸν λιχανὸν δήχτυλον, 
σπαὶ ξὰν "εὕρωσι μεμυχὸς τὸ. στόμιον τῆς “μήτρας. ἄνευ ὄγπου τινὸς 
ὁμαλῶς μεμυχὸς καὶ ἀσφαλῶς ὥστε μηδὲ Ἐ πυρὴν" ̓ σμίλην ([. πύυ-- 
ρένην μιήλης) χωρεῖν διεξελθεῖν, ," γινώσκουσι». δὲν τ ἔγχυύς ἐστιγο ̓  
Ω) ἀγαλυσιν ν. 4, 

ι 



. 
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Ὁ 6,982 χρῶμα" εἰ μέντοι δύσχρους ἦ 9ῆλυ, διότι, τὲ 
{3 

7ΣΪ , , , ΕΣ Ὁ Ρ - τ " 

θήλεα ψυχρότερα εἰσιν" δντεῦθεν χαὲὶ ἡ ἄχροια. 

2.21. Ως πρὸς ἑαυτὴν κρινομένη;. οὐ πρὸς ἑτέραν. 

β΄. “Τυναιῆὲ κυούσῃ ἢν ἐρυσίπελας. ἐν τῇ ὑστέρῃ γένηται," 

ϑανατῶδες. - - 

ΘΕΟΦ. Παραπολαύει. γὰρ ἐκ τοῦ σύνεγγυς. τὸ ἔμ-. 
“3... » 9: - “1 ΞΞῈΣ , 69 τ ας ἥξ 

βρυον τοῦ ἔπε τῇ ϑερμῇ υλῇ γενομένου παϑοῦυς, χαὶ ὡς 

εὐπαϑὲς ἑτοίμως ἀπόλλυται. Ὁ) εἰ δὲ συμβῆ καὶ τὰς δυ- 
᾿ -Ὁ ᾿ς αὖ τ τὴν “ »“ῳ 

γάμεις τῆς γυναικὸς ἀσθενεῖς εἶναι, συναπόλλυταν τῷ 
τ : ᾿ : 

εἰγ Ὁκόσαι παρὰ φύσιν λ: πες ἐοῦσαι ἐκτιτρώσκουσιν, 
, οὐ κύουσι πρὶν ἢ παχυνθῆναι. -- 

Σ ὅ 

ΘΕΟΦ. Παρὰ φύσιν. λεπτὰς ὑποτέίϑεται τὰς ὑπὸ 

νοσήματος γενομένας. εἴτε ἀπὸ ̓ λιμαγχονίας. αὗται οὖν 
οὕτως ἔχουσαι ἐὰν σχῶσι κατὰ γαστρὸς, ὀχτιτρώσκουσι, 
διὰ τὸ ἐνδεῆ εἶναι τροφῆς τὰ μόρια τῆς μήτρας. λοιπὸν 
δὲ λιμῶττον τὸ ἔμβρυον σκαρίζεν καὶ σπαράζξει τὰ ἀρτή- 
ματα καὶ. ἐξέρχεται. εἰ δέ γε παχυνϑῶσιν, οὐκέτι “ἔχτι- 
τρώσκουσι διὰ τὸ πλούσιον τῆς τροφῆς. 

14. Τὸ παρὰ φύσιν. τοι} ἢ ὑπερβαλλόντως ἢ ἢ 
ω 'τὴν ἑαυτῶν φύσιν. “- 

Ξ2 

μδ΄. Ὅχόσαι δὲ μετρίως. τὸ σῶμα, ἐχοῦσαι ἐκτιτρώσκουσι 

δίμηνα. καὶ τρίμηνο, ὅτερ προφάσιος φανερῆς; φαυτέῃσι 
αἱ κοτυληδόνες 2) μύξης μεσταί εἶσι, καὶ οὐ δύνανται 

δ εἢ ἰρατέειν ὑπὸ τοῦ βάρεος τὸ ἔμβρυον, ἀλλὰ ἀποῤῥή- 
γνυνται. --- 

ΘΕΟΦ. Ἔνταῦϑά φησιν ἔν ὅσαι σύμμετρον ἔχουσι 
τὸ σῶμα, εἰ ἐπὶ 8. ἢ τρίτον μῆνα ὀατιτρώσκουσιν ἄνευ 
τινὸς φανερᾶς εἰς: τούτων πάντως αἵ κοτυληδόνες τῆς 
μήτρας ἤτον οἱ ὑμένες οὗ κατάσφαλίζοντες τὰς ἄναστο-. 
μώσεις τῶν ὃν τῇ μήτρᾳ ἀγγείων μύξης μεσταί εἶσε τϑτ- 
ἔστι φλεγματικοῦ χυμοῦ καὶ γλίσχρου πἀντεῦϑεν χαλαροὲ 

- 

1) Ἐειααὰ Οπι. Ψ. , . 2) μύξιος Ὗ, ἃ. Ὁ. 
: : .. 30 Ὲ 
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χαὶ ἀσϑενεῖς γίνονται. λοιπὸν δὲ καὶ ἦ καϑεχτιχὴ δύνα. 
μις τῆς μήτρας ἀσϑενεῖ, ὑγρᾶς καὶ φλεγματικῆς ὅλης. 
πλεοναζούσης. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων, ἀνάγκη πᾶσα 
ἐχτιτρώσκειν αὐτὰς δίμηνα καὶ τρίμηνα, διὰ τὸ τηνιχαῦτα 

βάρος ἔχειν ἀξιόλογον τὸ ἔμβρυον, μὴ δύνασϑαι δὲ χα-. 

τασχεῖν τὸ ἔμβρυον τάς τὲ κοτυληδόνας καὶ τὴν καϑεχτι- 
κἣν δύναμιν ἀτόνως διακειμένας. 

2.41. Φανερὰν πρόφασίν φησι, πυρετὸν σφοδρὸν, 
αἱμοῤῥαγίαν, διάῤδοιαν, φλεγμονὴν ἕν τῇ μήτρᾳ ἢ ἐρυσί- 

᾿ «. ὃν ἀν ον “ ΕΝ ἢ 
πέλας, πήδημα σφοδρὸν ἢ κραυγὴν ἢ φόβον ἢ ϑυμὸν ἢ 
ἐνδεῆ τροφὴν ἢ μίξιν ἄκαιρον μετὰ βιαίας κατασείσεως ἢ 
τι τοιοῦτον" κοτυληδόνες δέ εἰσι τὰ στόματα τῶν φλ ον. 
καὶ ἀρτηριῶν τῶν εἰς τὴν μήτραν φερομένων: ᾿ 

με΄. “Οκόσαι παρὰ φύσιν ποχεῖα! ἐοῦσαι μὴ ξυλλαμβάνου- 
σιν ἐν γαστρὶ, ταυτέῃσι τὸ ἐπίπλοον ἐπὶ τὸ στόμα τῶν 
ὑστερέων 1) ἀποπιέζει, χαὶ πρὶν ἢ λεπτυνθῆναι, οὔ 
πύουσι. --- ᾿ 

ἘΟΦ. Τὰς ἰσχνὰς ἀμέτρως διαβαλὼν Ἱπποπράτης 
γυναῖκας νῦν τὰς ὑπερβαλλόντως καὶ παρὰ φύσιν παχείας 
διαβάλλεται. λέγει γὰρ ὅτι οὐ συλλαμβάνουσι , διότι οὐδ᾽ 
ὅλως παραδέχονται τὸ σπέρμα. δὲ ἣν αἰτίαν: ἐπειδὴ ξμ- 
πέφρακταν τὸ ἔνδον στόμα, ἔνϑα ἦ μήτρα τελευτᾷ, π᾿ 
μελῆς γε γομένης κατὰ τὴν μήτραν καὶ. ἀἄποτειεζούσης ἤγδν 

ἀποκλειούσης Τὸ στόμιον, ἣν πιμελὴν “Ἱπποκράτης 2) ἐπί- 
σπλοον ξκάλεσε μεταφορικῶς" τὸ γὰρ ἐπίπλοον πιμελῶς. 

δές ἐστιν ἀδύνατον οὖν αὐτὰς συλλ σβεῖν πρὸ τοῦ ἰσχγαν- 

ϑῆγαι τὸ σῶμα καὶ ἐλϑεῖν εἰς συμμετρίαν. 

, 27.421. Στόμα μήτρας τὸ ἔνδον λέγει, ἔγϑα τελευτῇ 
μὲν ἦ μήτρα, ἄῤχεταν δὲ ὅ οαὐχῇ»: ' 

ες΄. ἬΪΝ. ὑστέρη ἐν τῷ ἰσχίῳ ἐγκειμένη ξῃ καὶ διαπυήσῃ, 
ἀνάγκη ἔμμοτον γενέσϑαι. --- 

΄' 

ο΄ 1) ὕποπ, σοᾶᾷ. 2) 600). ΕΘ, ἐπίπλοον δὲ ἀπουστέον πιμέλωώς 
δὴ φύσιν ἐχεῖσε γινομένην" οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τοσοῦτον δυνατόν ἔστιν τὸ, 
ἐπίπλοον τὸ ἐπικείμενον τῇ γαστρ) ἐπεχταϑῆναι ὥστε, σκεπάσαι τὸ 
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ΘΕΟΦ. «γστέραν λέγει τὴν μήτραν. αὕτη δὲ. ἔχει 

᾿ἀρτήματα χαὶ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ πρόσω καὶ ὀπίσω 
: καὶ ἄνω καὲ κάτω. πολλάκις ὅ ὃν φλεγμονὴ γίνεται σεερὲ ὃν τῶν 

ἀρτημάτων" καὶ εἰ τύχοι κατὰ τὰ πλάγια τὴν φλεγμονὴν 
γενέσθαι τϑτέςι πιξρὶ ζὃ ὃς βοβῶνας καὲ τὸ ἰσχίον, φέρεται 

ἐχεῖσε ἢ μήτρα καὶ οἷον 1) ἔγκειται περὲ ἐκεῖνα τὰ μέρη, εἶτα. 
ἦ φύσις εἷς πῦον μεταβάλλει, καὶ τὅτο τὸ ἀπόστημα ἔξω 
᾿ἀποκορυφὅται περὲ τὸ δέρμα καὶ ᾿ὶ ὑπὸ τέχνης ἢ ὑπὸ φύσεως 
ῥήγνυται. καὶ λοιπὸν ἀναγκαῖόν ἔστιν. ἔμμοτον γενέσϑαε 
τουτέστι δεήσεσθαι τὴν διὰ μοταρίων ϑεραπείαν. 

Ζ. 4. δΔιαπυήσασα γὰρ ἡ μήτρα πρὸς τὰ ἐχτὸς 
γίνεται ἔμμοτος ἤτοι πῶσ ἢ διὰ τῶν μότων. 

μζ΄. Ἔμβρυα τὰ “μὲν, ἄῤῥενα ἐν τοῖσε δεξιοῖσε, τὰ δὲ ϑη- 

λεὰ ἂν τοῖσι ἀριστεροῖσι μᾶλλον. ---. -- 

ΘΕΟΦ. ἫἪ μήτρα δύο κόλπους ἔχει δεξιὸν καὶ ἀρι- 
. στερὸν, διαφραττομένους ὑμένε τινί" ἐν τούτοις. οὖν γένε-- 

ς . το το δ τ ἘΞΕΑ -- . ,533ε» - 
ται ἡ διάπλασις τῶν ἐμβρύων, ἀλλὰ τῶν μὲν ἀῤδένων ἔν 

» Ξ » ι«- , 2 - 3 - ες 
τοῖς δεξιοῖς, τῶν δὲ ϑηλέων. ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. καὶ ἢ 
ΞΡ Ξε “« 3»,5»ς γ:.,5:. ὃ 3 ΞΑ: ΠΑ -“ 39 αἰτία, ὅτι τὰ αῤδενα θερμότερα εἶἰσε καὶ διὰ τοῦτο ὃν 
τοῖς δεξιοῖς ὡς ἐν ϑερμοτέροιδ δ᾽ εθυργοῦνται; τὰ δὲ 
ϑήλεα ψυχρὰ καὶ διὰ τοῦτο. ἔν τοῖς ἀριστεροῖς, ὡς. ἐν 
ψυχροτέροις δημιουργοῦνται. ϑερμότδροι μὲν οὖν εἶσιν 
ὋΣ δεξιοὶ πόλποι τῆς μήτρας τῶν ἀφιστερῶν τῇ πυριάσεε 

, τοῦ. ἥπατος" ἀλλὰ καὶ ὃ δεβιὸς ὕρχις χαὲ κόλπος δέχον- 

ται τὸ χκαϑαρὸν αἷμα καὲ διὰ τοῦτο θερμότεροι, ὅ δὲ 

ἀριστερὸς ὄρχις καὶ γύλπο: ὑφοδέσρον καὶ διὰ τοῦτο 
τϑυχρότεροι. ; 

4221. Διὰ τὴν. ϑερμοτέραν πρᾶσιν ἄῤῥεν γίνεται τὸ 
ἐμβουον" ϑερμότερον δ᾽ ἐστὲ τὸ δεξιὸν μέρος. τῆς- ὑστέρας 
τῇ γειτνιάσει τοῦ ἥπατος. 

στόμᾳ τῆς μήτρας. χωρὶς ὀδύνης. --- Νοταδπ, Ὠαροὲ διὰ τὸ οἷον ἔπι-" 
πλεῖν τὰ ϑρεπτικὰ εἰ εβί πῆξις τοῦ ἐλαιώδους τοῦ αἵματος. 

1) 0ΘΏ. ἘΒ56, 86 ἱποῖίπδξ καὶ οἷον, μεϑίσταται, ὅϑεν καέ τινὲς 
τῷν. φιλοσόζρων. ζῶον ἐνόμισαν αὐτὴν τὴν μήτραν εἶναι ἔξ τοῦ πο:- 
εἴσϑαι μεταβατιχὴν κι νησινγ οἱ δὲ ἑατροδ οὐ πείϑονταιε αὐτοῖς, 7: 



μη. ε Ἐς ὑστέρων ἐχπτώσιας πταρμικὸν πρυυϑι ἐπιλάμ- 

βανξ τοὺς μυκτῆρας καὶ τὸ στόμα. ---. : 

Θεὺφ. ἡ ᾿Ὑστέρων ἐνταῦϑα λέγει, οὗ δήπω τῶν 
μητρῶν, ἀλλὰ τῶν χορίων, ὅϑεν καὶ κοινῶς ἀναγινωσκόμενον 
βαρυτόνως εἴρηται οἷον ὑστέρων " ἡνίκα γὰρ τριγενές ἐστι 
τὸ πρόσωπον, βαρύνεται, μονογενὲς δὲ περισπᾶται. οἷον 
ὑστερῶν. φησὶν οὖν, ἐὰν βούλῃ ὑστέρων ἔχπτῶσιν ποιή- 
σασϑαι καὶ τοῦτο διὰ χρείαν μεγάλην διὰ τὸ μὴ “ἐναπο- 

'“μείναντα σαπῆναι χαὶὲ χαλεπὰ γοσήματα ποιῆσαι μετὰ 
τὴν 2) ἀπότεξιν, πταρμικὸν ἐντίϑει Ζῇ: δινί" εἶτα ἐπιλάμ-. 

βανε ταύτην χαὶ τὸ στόμα, ὅπως τὸ πνεῦμα, ἐπὶ τὰ κάτω 
χωρῆσαν τῇ συντονίᾳ καὶ τῷ κλόνῳ τοῦ πταρμοῦ κατε- 
νεχϑῆναε ποιήσῃ τὸ χορίον. 

ιιϑ΄. Γυναικὶ ἐν γαστρὲ ἐχούση, τεινεσμὸς ἐπιγενόμενος 
ξχτρωσιν ποιέει. --- : 

ΘΕΟΘΦ.  ἼΖεινεσμός ἔστε συνεχὴς καὶ βιαία κίνησιο 
καὶ ἔχκρισις φλεγματωδῶν. καὶ πιμελωδῶν μεεὰ ὀλιγί-. 
στης κόπρου. γένεται δὲ ἐν τῷ. ἀπευϑυσμένῳ ἐκ φλέγμα-- 

τῷ ὕγχῳ ἀποδιδόασι τὴν» τοιαύτην χέγησιν, --- ἐγχολπισμοὺ ἴῃ)66|10- 
Π6Β 1. ναϑίήδπι, Ἶ : 

1) 609. ἘΞ6. ἱστορεῖ οὖν ὃ Ἡρόφιλος “αὶ λέγει. ὅτι τοιαύτη 
γίνεται ἀχριβὴς ἡ μύσις τοῦ στομίου, ὡς μηδὲ πυρίνην σμίλην δυγα- 

τὸν διεισελϑεῖν. χαὶ ἀπορεῖ τις ἔσως ὅτι ἐὰν. οὕτως ἀχριβὴς ἡ μύσις 
τοῦ στομίου τῆς μήτρας γίνηται, πῶς λαγνεύουσι χαὺ συνουσιάζουσι. Ἶ 

αἕ γυγαῖχες μετὰ τὴν “υριρορίαν τοῖς ἀνδράσιν; χαὺ λέγομεν ὅτι δύο 
στόμιά ΦἸσ Ὁ ὃν μὲν ἐγτὸς κατὰ τὸ κύτος αὐτὸ τῆς μήτρας, 5αὶ ἕν 
ἐχτὸς χατὰ τὸ αἰδοῖον, καϑ' ὃ καὶ ἦ λαγνεία,. Ῥοβὲ φοποθρίϊομομι" 
ἀποντίζετα: τὸ σπέρμα διὰ τοῦ ἀνεῳγμένου χαὺ χαλαροῦ στομέόυ χαὺ. 
φέρεται ἐπὶ τὸν χόλπον. τοῦτο οὖν τὸ σπέρμα ἐχεῖσε φερόμενον σαρ- 
πίον γίνεται ἀσχημάτιστον χαὶ “ἄμορφον, ὅπερ ἐπιγέννημα, ὀνομόξε- 
ται. Ὃ δὲ ᾿᾿σχληπιὸς τοῦ παρόντος βιβλίου ἐξηγητὴς ἱστόρησεν ὅτε 

καὶ ἐξζωογονήϑη τὸ σον ον, καὶ λέγει ὅτι ἐγὼ ἐϑεασάμην.. μετὰ τὴν : 
σύλληψιν. χαὶ κυοφορίαν ὅτι πάλιν συνουσίασε τῷ ἀνδοὶ τυχὸν ἕν τῷ 
ἕχτῳ μηνὶ τῆς πυοιρορέας, καὶ δὴ τὸ μὲν πρῶτον ἔμβόνον, ἐν τῷ ἐν-, " 
γάτῳ ηνὴ ἀπέτεξεν, εἶτα μετὰνι ξξ μῆνας τοῦ τεχεῖν αὐτὴν. ἔτεχε χαὶ 

τὸ ἄλλο ἔμβρυον. Τηϊεῖνιπι Βαΐαθ βεθοι ὁπ, Ψ, Ρ. Ὁ. 2) 401}|- 
ἀμαίξοπθμι ̓  Ὁ, ᾿ἀπότηξιν. 



τος. "αὲ εἴρηται παρὰ τὴν τάσιν. οὔτος πὰ» ̓γυναιιὲ ἐν 
γαστρὲ ἐχούσῃ. ἐπιγένηται, ὄκτρωσιν͵ ποιξῖ τῷ λθχῷ τῶν 
ἐξονασεάσειν» χαὶ μεγάλων τάσεων». 

γ΄, Γυναικὶ. καταμήνια ἣν βούλῃ ἐπισχεῖν, σικύην ὡς μεγέ- 
στην. πρὸς τοὺς τιτϑοὺς πρόσβαλλε. --- 

ΘΕΟΦ. Ἐνταῦϑα διδάσχει ϑεραπείαν τῶν ἀμέτρως 
1) γενομένων καταμηνίων. αὕτη δέ ἔστε σικύα, ἣν καὶ 
ὑπὸ τοὺς τιτϑοὺς κελεύει. προσβάλλεσϑαι, μεγάλην. δὲ, 
ἕνα σφοδροτέραν ὁπὸ τῆς μήτρας ἐργάσηται τὴν ἀντί- 
σπασιν, ἄνω διὰ τῶν κοινῶν ἤγουν ἀμφισβαινῶν 51:51 : 

1.217. ᾿Ἱεγίστην ἀξιοῖ τὴν σεκύαν εἶναι, ἕνα, 0 6-. 
-δροτέραν ἀπὸ τῆς μήτρας δργάσηται τὴν ἀντίσπασιν ἄνω, 
διὰ τῶν κοινῶν τοῦτο ἐπιτεχνώμενος φλε θῶ: 

τ Ὁ γαστρὶ ἔχουσι, τουτέων τὸ στόμα τῶν 
ὑστερέων 2). ξυμμέμυχξε. --- 

ΘΕΟΦ. Τοῦτο ἐξ ἀνάγκης συμβαίνει" τοῦ γὰρ κύ- 
ῃὺυς ἐξαπλουμένου, συλλήψεως γεγονυίας, ἀνάγκη τὸ στό-- 

μὸν συμμύειν τῶν ὑστερῶν, δ΄ ἐστε στενοῦσϑαε. ἀντέστε- : 
πινϑότως γὰρ ἔχουσιν αἱ κοιλότητες τοῖς στομίοις, 

.42Ζ21. φ᾽ οὔ γὰρ ἂν τὸ πρῶτον ἐντὸς ξαυτῶν λά- 
βώσι. τὸ σπέρμα, περιστέλλουσε εἰὲν ξαυτῶν τὸ κύτος 
ἅπι», πλείουσι δὲ τὸ στόμα. φαίνεταί γ8 μὴν χαὶ διὰ 

σκῦδον καὶ φλεγμογὴν μεμυκὸς τῶν ὑστεῤῶν τὸ στόμα: 

υβ΄. Τυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ γάλα πουλὺ ἐκ τῶν μαξῶ ὧν 
δον, ἀσϑενέειν τὸ ἔμβρυον σημαΐνει. ἢν δὲ στερεοὲὶ οὗ 
τεϑοὶ ἔωσι, ὑγιξενὸν τὸ ἔμβρυον σημαίνει. --- : 

 ΘΓἹΟΦ. Πρὸ τῆς ἀποτέξεως τῇ ἐμβούδ' προαποϑθϑησαυρί- 
ζει ἡ φύσις τὸ γάλα ἐν τοῖς μασϑοῖς, ἵνα μετὰ τὴν ἀπότε- 
ξιν ὀρϑόνως τρέφηταιε τὸ ἔμβρυον. τοῦτο οὖν τὸ γάλα 
ἐὰν ὥμμετρον ἦ, δηλοῖ, καλῶς ἔχειν τὸ ξμβουον" εἰ μέν- 
τοι Ἰορλὺ καὶ ἀποῤῥέει ἐκ τῶν μοσθϑῶν, δηλοῖ ὅτε 
ἀσθϑεύς ἔστε τὸ ἔμβρυον. πῶς; ὅτε ὑπὸ πλήϑους τοῦ φε-. 

1) “ταφερομένω» Ὗ. Ὁ. 2) συμμύει, Ὦ. ξυμμύσει Ὗ΄. ἃ. ς.. 
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φομένου αἵματος ἐν τῷ ἐμβρούῳ κατελύϑη ἡ δύναμις αἱ. 

τοῦ κἀντεῦϑεν πλεόνδξον ἠνέχϑη ἄνω. ἄλλως τε φύσει 

ἀσϑενὲς ὃν τὸ παιδίον οὐκ ἐξισχύει ἀλλοιῶσαι τὸ πρὸς 

τροφὴν ἐρχόμενον ἐν αὐτῷ αἷμα, ἀλλὰ μένει καὶ φέρεται 
παρὰ τοὺς μασϑοὺς καὶ διὰ τοῦτο πολὺ γάλα ῥεῖ. εἰ 

μέντοι σσερεοὶ οὗ τιτϑοὶ ὦσιν οὐκ ἀπὸ ὄγκου τινὸς δη- 

λονότι, ἀλλ ἐκ συμμέτρου γάλακτος φερομένου, σημαΐνει 

ὑγιεινὸν. εἶναι τὸ ἔμβρυον. 

24.1Π. Κατ ἐκεῖνον γὰρ δεῖ τὸ γάλα τὸν καιρὸν, ᾿ 
ἡνίχα φύσιν ἔχει τοῖς κυούσαις γεννᾶσϑαι. 

,. Ὁκόσαι διαφϑείρειν μέλλουσι; ταυτέησε, οἵ τιτϑοὶ 
Ἰηροὶ γίνονται" ἣν δὲ πάλιν σκληροὶ γένωνται, ὀδύνη 

ἔσται ἐν τοῖσι τετϑοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ἰσχίοισιν,. ἢ, ἔν. 
τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἢ ἕν τοῖσι γούνασι, καὶ οὐ δια- 
φϑείρει. --τῦ : 

ΘΕΟΦ. Ἡροσδιορισμοῦ χρήξοι ὃ ἀφορισμὸς, ἵν ̓ ἀλη; ̓ 
ϑὴς ὑπάρχῃ; ὡς εἶναι αὐτὸν οὕτως, ὅσαι μέλλουσιν ἔχτε τ 

τρώσκχειν λόγῳ ἐνδείας “τροφῆς, αὗται ἰσχνοὺς τοὺς με 

σϑοὺς ἴσχουσι, καὶ ἣ αἰτία προείρηται. εἶτά ΦΉΙΣ ἣν Ἰὰ 
πάλιν σχληφοὶ γίνωνται, ὀδύνη γίνεται ἐν τοῖσιν ἰσχίω- 
σιν ἢ) ἐν. τοῖσιν ὀφϑαλμοῖσιν 1 ἢ ἐν τοῖσι γούνασι, καὶ γῦ 
διαφϑείρουσιν. ἐνδείκνυται γὰρ ἀπὸ τῆς μήτρας ἐπὶ τὼς 
μασϑοὺς ἀχϑῆναι πολλὴν καὶ μετοχετευϑῆναι ὕλην, ἐξῆς Ἢ 
καὶ σκληροὺς συνέβη γενέσθαι τοὺς τιτϑούς" εἶτα ὡς 

πολλὴ ἤ ὕλη μετάγεται ἀπὸ. τῶν τιτϑῶν ἐπὶ ἕτερα μόκα, 
εἶ, μὲν πρὸς τὰ ἄνω, σοιξῖ ὀδύνας ὀφθαλμῶν, δ' ὃ ἐγ. 

τοῖς. μέσοις, ὀδύνας ἰσχίων, εἶ; δὲ κάτω, 7εοιξῖ γαναλγας. 
λοιπὸν οὖν οὐ διαφϑείρουσι, τῆς μήτρας πρὸς τροφὴ τὸ. 
ἀρκοῦν ἐχούσης. , 

2.414. Ἰσχνοὲ γίνονται. τῇ. ἐνδείᾳ τοῦ ἂν ταῖς. κεναῖς. 
φλειὶν αἵματος, σχληροὶ δὲ τῇ πληϑώρᾳ , ἥτις ᾿χαὶ ὑπο- 
τιϑεμένῃ, ὑπὸ τῆς φύσεως εἰς τινα μόρια ὀδυνᾶτο μὲν 
ἐκεῖνα, τὸ δὲ ξμβρυον ἀπαϑὲς διατηρεῖται. 

δ΄. Ὁχόσῃσε τὸ, στόμα. τῶν ὑστερέων σχληρόν, ἐστι τοῦ- 
τέῃσεν ἀνάγκη τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ξυμμύξινο-ττ 
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ΠΘΕΟΦ. Σκληρὸν γίνεται τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν διὰ 
᾿φλεγμογὴν ἢ σκίῤῥον, ἔστε δὲ ὅτε καὶ διὰ ψύξιν καὶ ξη- 
θότητα : ἅπερ ἀνάγκῇ σύμμυσιν ἤτοι στένωσιν καὶ κλείσιν 
τοῦ στομίου ἀπεργάζονται. διαφέρει, δὲ ἢ μύσις τῆς. ἐχ 

συλλήϊνεως γενομένης μύσεως, ὅτι ἐκείνη μαλ ̓ακή ἐςιν, αὕτη 
δὲ σχληρά" τὸ μαλαχὸν θὲ καὲ σκληρὸν τῇ ἁφῇ τῆς μαίας 
διαγινώσκεται.. : : 

ε΄, “Οκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑπὸ πυρετῶν λαμβάνονται, 
καὶ ἰσχυρῶς ϑερμαίνονται ἄνευ προφάσιος φανδρῆς, 

τίκτουσι χαλεπῶς καὶ ἐπικινδύνως, ῆ ἐχειτρ ώσκουσαι 
κινδυνεύουσι. -- 

ΘΕ ο0Φ. Πυρετὸν ἐνταῦϑα ὑποτίϑεται συνεχῆ καὶ δῆλον δ5 

τῇ εἰπεῖν πο  ς ἀντὶ τῷ πατακρατδνται, δῆλον. δὲ καὶ 
“ἐκ τοῦ ἰσχυρῶς ϑερμαίγνονται. ἐὰν οὖν γυνὴ ἐν γαστρὲ ἔχδσα 
ὑπὸ πυρετέ ἰσχυροτότε ληφϑῇ : ἐκτιτρώσκϑσα κινδυνεύει 
ἄνευ. φανερᾶς αἰτίας τουτέστιν. ἐξ ἀνάγκης, πρῶτον 
μὲν ὅτε αὐτὸς καϑ' ξαυτὸν ὃ πυρετὸς ἐπιεκίνδυνός 
ἐστιν, ἔτει δὲ πλέον ἐπὶ προκεκμηκότι σώματι, λοιπὸν 
δὲ καὶ διὰ τὸ ἔμβρυον, ΤΣ ἢ) τις. καὶ ἐπαυξήσει τὸν πυ- 

θετὸν, ὃ χαλεπὸν, ἢ διὰ τὸν πυρετὸν, οὐ ϑρέψει, καὶ ὅτε 
χαλεπώτερον" ᾿ ἔχερωσις γὰρ γενήσεται ἐνδείᾳ τροφῆς ἢ 
τίχτει χαλεπῶς καὶ ἐπικινδύνως τουτέστι μετὰ συμπτω- 
“μάτων ἢ ὃτε ἠσϑένησεν ἢ 1) ἀποκχριτικὴ δύναμις τῇ 
γόσῳ καὶ οὐ δύναται ἀπώσασϑαι τὸ ὄμβρυον ἢ ὅτε ὃ 

πυρετὸς. ̓ἐξανιμήσατο χαὶ ἐξεδαπάνησε τὰ ὑγρὰ, ἃ ὄλισθον. 

καὶ εὐχέρειαν ἔν τῇ ἀποτέξει τῷ ἐμβρύῳ διένξιμον. 

441. Εἰκότως οὖκ ἀντέχει. τὸ ἔμβρυον, ἀλλὰ ἀπο- 
φϑείρεται διὰ τοὺς πυρετοὺς καὶ τὴν κακοχυμίαν. 

γς΄. Ἐπὶ δόῳ γυναικείῳ σπασμὸς καὶ λειποϑυμίη ἣν ἐπε- 
᾿ γίνηται, κακόν. -- 

Ὁ) 008. ἘΒ6. ὅτε δὲ χρεία ἐστὶ καὶ τῆς ἁποχριτιρῆς δυνάμεως, 

ἐπειδὴ τά μεγάλα συμβάλλ ἕτανς τῇ Ὁ’ Π9 δηλοῦσιν. αἵ μαῖαι προ- 

ϑυμοποιούμεγαι τὰς μελλούσας τέχεειψ, να" ὀρασειχώτερ αν καὶ ἐνξ. 
δραγῆ, ποιήσωνται. τὴν ἀποπσρετικὴν. ὙΠ πρὸς τὴν ἀπότεξιν. τοῦ 

ξμβρύου. 
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 ΘΕΟΦ. εἶ); “Ῥοῦς γυναικεῖός, ἔστιν ἄμετρος. γόνωσις,ς 

τῶν καταμηνίων ὀρωδεστέρα καὶ. ὑδατωδεστέρα,. ἐφ᾽ ᾧ 

συμβαίνει πολλάκις λειποϑυμίαν καὶ σπασμὸν ὅπεσϑαι, 

σπασμὸν μὲν τῇ ἀμέτρῳ κενώσει; λεμτοϑυμίαν δὲ τῷ συ. 
χενοῦσϑαν τοῖς ἀχρήστοις καὶ τὰ χρηστὰ καὶ. διαφορεῖς. 
σθαι τὸ ζωτικὸν πνεῦμα, ἃ καὶ κακά εἰσι διὰ τὸ ἄναγς, ̓ 
γέλλει» τὸν μὲν κακῶς θιαχεῖδυλαί τὸν ἐγκέφαλον, τὴν. δὲ 

τὴν καρδίαν. 

4.3. Ῥοῦν φασι τὸν πριλ ἢ ἢ τὸν χφονίζοντα.. 

γξ. Καταμηνίων γινομένων 1 πλεόνων, γοῦσοι συμβαίνουσι, 

ζαὲ μὴ γινομένων ἀπὸ τῆς ὑστέρης συμβαίνουσι. 

ψοῦσοι. τ ΐ 

ΘΕΟΦ. Πᾶσα γὰρ ἀμετρία αἰτία νοσημάτων χαϑί- 
τῦται. ἀλλ ἀποροῦσί ΣῈ ἐνταῦϑα λέγοντες διὰ τί ἐπὶ τ 

μὲν τοῦ πρώτου τυχὸν ἐπὶ τῇ ἀμέτρῳ κενώσϑι ἀδιορίστως 
ἔφη, ὅτι νοῦσοι συμβαίνουσιν, ἐπὶ δὲ τῆς ἐπισχέσεως τῶν 
καταμηνίων διωρίσατο χαὶ ἔφη“ τὸν πεπονϑύότα τόπον; ᾿ 

ὅτι ἐχεῖ μὲν, εἰ χαὶ γίνονται γοσήματα, οὐκ. ἀπὸ 5: 
ὑστέρας γίνονται" αὕτη γὰρ καϑαρὰ μεμένηκεν, ἀλλ ἀπὸ 
τοῦ δλου σώματος, ἀσϑενείας ἐπακολουϑηδάσης, ἐπὶ δὲ 

τῆς ἐπισχέσεως τῶν καταμηνίων, σήψεως γενομένης; τὴν. 
ἀρχὴν τὰ νοσήματα ἀπὸ τῆς μήτρας Ἰσχουσιν." 

2.41. Κενοῦνται πλείω καταμήνια δὲ ἀναστύμωσιν 

σφοδρὰν τῶν εἰς τὴν μήτραν καϑηκόντων, ἀγγείων Χαὶ 
διὰ λεπτότητα τοῦ αἵματος, ἢ πλείω ὲε ἑρμότητα" «ἐλάστω. 

δὲ γίνεται παταμήνια διὰ μύσιν Ὦἢ ἐμφραξιν τῶν τὴν ἔμ- 

μῆνον καϑαρσιν εἰς τὴν μήτραν καταγουσῶν φλεβῶν ἢ 
διὰ πάχος αἵματος ἢ διὰ ψυχρότητα." 

᾿" 

νη. Ἐπὶ ἀρχῷ 1 δγμαίνοντι καὶ ὑστέρῃ φλεγμαινούσῃ ": 

στραγγουρίη ἐπιγίνεται, καὶ ἐπὶ νεφροῖσιν ἐμπύοισι 
᾿ 

170. ΟΘΌ: ἘΞ506: ἀμέλει "τὰ παλαιὰ τῶν ἀντιγράφων. τὸν ἢ διεξεὺ- 
φτιχὸν ἔχυσι, τυχὸν ὅτι ἢ σπασμὸς ἢ λειποϑυμία ἐπιγένεται καὶ χαλῶς.. 

ἔχουσι», τινὰ δὲ τῶν ἀντιγράφων ἔχουσι τὸν καὶ σύνδεσμον : τυχὸν. 
ὅτε σπασμὸς χαὶ λειποϑυμία ἐπιγέγνεται ὅπερ κακῶς ἔχει- ἡ τοιαύτη ᾿ 

γραφὴ καὶ ἐχβαλλεται παρὰ τοῖς ἐξηγηταῖς. 
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στραγγουρίη ἐπιγίνεται, ἐπὲ δὲ ἥπατε φλεγμιαένοντι, 
λύ»". 3... ᾿ : 

ΘΕΟΦ. ᾿Ζρχὸν τὸ ἀπευϑυσμένον καλεῖ, καὶ ἀπευϑυ- . 
᾿σμιένον. μὲν λέγεται διὰ τὸ ἐπὶ εὐθείας κεῖσθαι, τῶν ἄλ- 
ων ἐντέρων ξλικοειδῶς κειμένων, ἀρχὸς δὲ διὰ τὸ δοκεῖν. 
ἄρχεσϑαι τῶν ἐντέρων. οὗτος οὖν ἐὰν φλεγμάνῃ; στραγ- 
γουρία γίνεται, ἢ ὅτι μεταλαμβάνει τῆς δυσχρασίας ἥ 
χύστις καὶ χατάλυσις γίνεται τῆς κοαϑεχτιπῆς δυνάμεως 
αὐτῆς, ἢ ὅτι ἀποστενοῦταν ὃ τράχηλος αὐτῆς κὰν- 
τεῦϑεν. στάγδην ἢ ἀπόϑεσις τοῦ. οὔρου γίνεται. ἀλλὰ καὲ 

ὃπὶ ὑξέρᾳ ἃ φλεγμαινέσῃ τὸ αὐτὸ γίνεται ἢ λόγῳ τὸ μεταδίδο-- 

ὅϑαι Φὴν ̓δυσκρασίαν τῇ κύςει ἢ ἐπειδὴ ἢ ῆ μήτρα ἐν τῷ μεταξὺ 

κοῖταιε τοῦ ἀρχοῦ καὶ τῆς κύστεως. εἰ μὲν οὖν ὄχπεροσϑεν : 
φλεγμαίνει, ὡς ἐπὲ τὴν κύστιν ὠθεῖται καὶ ἀποστενοῦται 
ὃ τῆς κύστεως. τράχηλος, καὶ χαταστάγδην ἀποτίϑεται τὸ - 

οὖρον" εἰ δὲ ἐν τοῖς ὕπισϑεν φλεγμαίνει; ὡς ἐπὶ τὴν ὁ- 

σφὺν ἀποστενοῦσα τὰ ἔντερα, ἐποχὴν κόπρου ἐργάζεται. 
καὶ ἐπὲ νεφρῷ δὲ ἐχπυήσαντε γίνεταε στραγγουρία. πῶς; 
πολλάκις φῦμά τι γένεται εἰς αὐτοὺς καὶ τῷ χρόνῳ 1) ση- 
πομένου φέρεται τὸ πῦον, ἐπὶ τὴν κύστιν καὲ τῇ δοιμύξ 
τητι δάκνει καὶ τῇ δήξει ἐπεγείρει τὴν ἀποκριτικὴν δύνα-, 
μὲν συνεχῶς καὶ ἐκχρίνεε πατὰ στράγγα. τὸ οὖρον. εἶτά 
φήσειν ὅτι, καὶ τοῦ ἥπατος φλεγμαίνοντος, γίνεται πάϑος, 

οὐ τοιοῦτον δὲ, ἀλλὰ λὺγξ, καὶ μάλιστα εἰ τύχοι φλεγ- 
μαΐνειν τὰ σιμὰ, διότι ἐπὶ τῇ φλεγμονῇ θερμότης ἕλκει 
ἐφ᾽ ξαυτὴν τὰ ὑγρὰ τὰ ἐν τῷ στομάχῳ καὶ ἐξαναλίσκει κἂν-- 
τεῦϑεν ξηραίνετοι ὃ στόμοχος, καὶ ἐπὶ τῇ ξηρότητί, σπᾶ- 

“σαι, ἐφ᾽ ἢ σπασμα δει διαϑέσει γένεται. λύγξ. 

24.412. Ὅταν. ὀλίγον τις οὐρῇ συνεχῶς. -στραγγουρία, 
τὸ πάϑος ὀνομάζεται, καὶ “γίνεται, ποτὲ μὲν ἐπ ἀῤῥω- 
στίᾳ τῆς καϑεχτικῆς. τῆς κύςεως, ἔξει δ᾽ ὅτε καὶ ἐπὶ δορὶ 
μύτητι τῶν οὔρων. ἣ μὲν" οὖν ἀῤῥωστία τῆς καϑθεκτικῆς 
διά τε -δυσχρασίαν γίνεται καί τίνα τῶν παρὰ φύσιν 0γ- 
χων, ἡ δριμύτης δὲ ἢ διὰ πάϑος »εφρῶν ἢ) διὰ τὸ ἥκειν ἡ 

ἐκ τῶν φλεβῶν εἰς, αὐτοὺς τοιοῦτον τὸ ὀῤῥῶδες 

1) ῥησσόμενον ν. 4. 



β β 46 ᾿ 
περίττωμα. ἐπὶ μὲν οὖν ἀρχῷ καὶ ὕστέρᾳ φλεγμαινούσῃ : 

στραγγουρία γίνεται, συμπασχούσης τῆς κύστεως, ἐπὶ δὲ 
γεφροῖς ἐμπύοις διὰ τὸ κενοῦσϑαι δὲ αὑτῆς τὸ πῦον. 
οὕτως οὖν καὶ τῷ ἥπατι λὺγξ ἐπιγίνεται διὰ τὴν τῶν 
νεύρων κοινωνίαν, ὅταν εἰς μεγίστην παραταϑῇ φλεγ- 

μονήν. ον 

νϑ΄. Γυνὴ ἣν μὴ λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ, βούλῃ δὲ εἰδέναι, εἰ 
᾿ « 

λήψεται, περικαλύψας ἱματίοισι, ϑυμία κάτωθεν, κἢν. 
᾿ , ’ ἘΣ ν ᾿ -» ͵ 2 τ 

μὲν πορεύεσθαι δοχέη. ἡ ὀδμὴ διὰ τοῦ σώματος ἐς τὰς 
ῥῖνας καὶ ἐς τὸ στόμα, γίνωσκε ὅτε αὕτη οὐ διὰ ξωὺῦτὴν 
ἄγονός ἔστι. --- 

β 3 “ ᾿ σ 34 ΕῚ Ἁ , 

.ΘΕΟΦ.. 1) Ἔνταῦϑα φησιν ὅτι ξὰν γυνὴ μὴ λαμβανῃ 
3 Ν 3 2 ζιξς Ρ᾿ 5 3 » , ΝΥ 32) 
ἕν γαστρὶ, οὐ δὲ αὐτὴν ἄγονος οὔσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ἂν- 

ὅρα, βούλει δὲ τοῦτο εἰδέναι, χρῆσαι ϑυμιατηρίῳ., ὅπερ 
, ΄ , ᾿ 

δέχεται λιβανωτὸν, ναρδόσταχυ, κασίαν καὶ στύραχα καὶ. 
ΝΣ 

Ἵ΄ 2 33 ν "» Ά,..,4 , - Ξ 32 , 

ξμβαλλς εἰς αὐτὸ ἄνθρακας καὶ ἐπάνω τὸ ϑυμιατηρίξ ἔπί- 
- «ς ’ 

ϑὲς τὴν καλουμένην χώνην καὶ τὸ ἄνω αὐτῆς μέρος ὑὕπο- 
βαλλε τῷ αἰδοίῳ τῆς γυναικὸς καὶ οὕτως ὑποκάπνιζε, κα- 

ς "Σ « 

ϑεζομένης αὐτῆς ἐπὶ δίφρα παὶ περικεκαλυμμένης ἑμα- 
, Ν 5 «3 -“ “- τίοις. καὶ εἰ μὲν ἤ ὀσμὴ διὰ τοῦ βάϑους τοῦ. σωματος 

9. 9 Δ4.ταφρὺὔν τῳ: Ω ν᾿ ᾿ .«» γ , ω ᾿ 
ἀγάγεταν ὃπὲ τὸ στομὰ παὲ τὰς θιίνας;, 860 γινώσζῶν, ὁτύ 

᾿ ἈΠῸ] 
οὐ δὲ ξαυτὴν. ἄγονός ἐστιν, ἀλλὰ διὰ τὸν ἄνδρα" οὕτω 

- -“ - -“ , “γὰρ φερομένης τῆς ὀσμῆς διὰ τοῦ βάϑους τοῦ σώματος 
» , 

ἐπὲ τὸ στόμα καὶ τὰς δῖνας 2) δηλονότι πάσης ἀπήλλαχταε͵ 
ν , κακοχυμίας ἡ μήτρα καὶ εὐκράτως κέχραται" εἶ γὰρ ξηρότερα 

ΚΙ “- ῆς , “ 

ἣν τῇ πράσει Καὶ ψυχρότερα ἢ κακόχυμος, τῇ πυκνώσει καὲ τῇ. 

1) 000. ΕΒ6. 51 πιυ!ῖοῦ ἤοΏ βίο" θ οί, δεῖ ἐπιζευγνύει). αὐτὴν. 
χαὶ ἑτέρῳ ἀνδρὶ γονίμῳ., ἕγα μὴ ἀπόληται ἡ παλιγγενεσία. οἱ γ6, 

παλαιοὶ πολλὴν φροντέδα ἐποιοῦντο χαὶ ἀγῶνα. ἐτίϑουν διὰ τὴν πα-. 
λιγγενεσίαν ὥστε μὴ φϑαρῆρᾳει τὸ γένος δὲ αἰτίαν τινὰ, διά τε βασί- 
λικὸν. γένος χοὺ διά τε ἱερατικὸν χαὶ διὰ διδασχκαλιπὸν, ὥστε μὴ διῶ- 
"λιπεῖν. τὲ γένος. ὅπερ χαὶ παρὰ πέρσαις μέχρε τοῦ νῦν τοῦτο ξσποῦ" 
δασται. -- δεῖ ὄνϑραχας βαλεῖν εἰς ϑυμιατὸν “αἱ φέρει» χώνην : καὶ 
δεῖ χαϑέζειν τὴν γυγαῖχα ἐπὶ δίφρῳ, ἔχοντε μέγιστον ἄνοιγμα, “οἱ 
τὸ μὲν τέλειον στόμα τῆς χώνης ἐπιϑεῖναι τῷ ϑυμιατῷ, τὸ ὀξὺ δὲ 
τῆς χώνης δεῖ σε ἁρμόσαι τῷ γυγαικείῳ στομίῳ. 2) Ἡΐης Ἰασυπα 
ν. Ρ. αὐδὲ ὑδαια δὰ ὅ3εεί. ΨΕ. ἀρῇ, 43, δχίθπάϊίυτσ, 
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ψύξει καὶ τῇ πακοχυμίᾳ ἐκωλύετο ἂν ἦ ὀσμὴ ἐπὶ 
᾿ ᾿ 2» 5 - ᾽ Ἂ7:- 90 τ’ ς γ . 5. 
σὰ ἄνω Ἐγεχϑῆναι. πόϑεν δὲ ἀνάγετας ἡ ὀσμὴ ἐπὲ 
τὸ στόμα καὶ τὰς ῥῖνας, δὲ ἐρωτῷ τις, λέγομεν, διὰ τῶν 
φλεβῶν χὰαὶ ἀρτηριῶν καὶ γεύρων, ποαϑὼς αὐτὸς ἐν δια- 

᾿ς φόροις ἔφη, σύμπνοια. μία καὶ ἡ δύῤῥοια χαὲ πᾶντοα ξυμ- 
παϑέα. 

441. Πρόσϑες ξυλαλόην, ἄμτπαρ, λιβανωτον, σμύρ-. 
αν χαὶ στύρακα καὶ ϑυμία. ΐ 

ξ΄. ΠῚ) γυναιχὶ ἕν γαστρὲ ἐχούσῃ ΟΣ χαϑάρσιες πορεύων»- 

ταῦ πολλαὶ, ἀδύνατον τὸ ἔμβρυον 00 --- 

ΘΕΟΦ. Ὃ νῦν ἀφορισμός Π01).: ἐὰν γυναικὶ μετα 

τὴν σύλληψιν αἵ καϑάρσεις. πορεύωνται; ἀδύνατον τὸ ἔμ- 
βουον ὑγιαίνειν. καὶ εἰκότως,. πρῶτον μὲν ὅτι ἀγαστοιχὲι-- 
οὔται ἡ ὕπαρξις τοῦ διβρύου, δεύτερον δὲ ὅτε τῇ χεγνώ--: 
ει τῶν καταμηνίων. ἀμοιρεῖ. τρρφῖς τὸ ἔμβρυον. ἀμοιρᾶν 

οὖν χαὲ λιμώτεον πῶς ἐνδέχεται, αὐτὸ ὑγιὲς εἶναι; ἀλλὰ 

λέγουσί, τινες. ὅτε ὁρῶμεν. ἐπὶ τῆς πείρας, ὅτι καϑαΐρον- 
ται αἵ γυναῖχες. καὶ μέχρε πέμπτου καὶ ἕκτου μηνὸς καὲ 
οὐ βλάπτονται τὰ παιδία. πρὸς τοῦτο λέγομεν ὅτε χα- 
ϑαίρονται μὲν, εἰ τύχοι ταύτας εἶναι πληϑωρικὰς, καὶ 
οὐ βλάπτονται, διότε ὀλίγον. καϑαίρονται, ἐνταῦϑα δὲ 
πολλὴν τὴν κένωσιν ὑποτέϑεται καὶ διὰ “μῆκος χρόνου γίξ 

γνεσϑαι. καὶ τοῦτο αἰνίττεται διὰ τοῦ εἰπεῖν, αἵ καϑάρ- 

σιερ πορεύονται, ὧν τὸ μὲν" τὸ πλῆθος, τὸ δὲ τὴν πα- 

ράτασιν τῷ χρόνϑ σημαίνει, ἅτεδο, ὡς εἴρηται, χαλεπά. πά- 
λιν ἀποροῦσι, πῶς γίνεται δμμηνος. κάϑαρσις ἐπὶ τῶν 
κυουσῶν, τοῦ στομίου "εχλεισμένου : ὡς μηδὲ πυρῆνα μή-- 
λῆς ἐπιδέχεσθαι; ; πκαί φαμεν, ὅτι οὐ. διὰ τοῦ στομίου 
καθαίρονται" ἔχει γὰρ ὑμένα. τινὰ ἐπιπολάζοντα, ἀλλὰ 

διὰ τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας, καϑιὸς καὶ αἱ παρθένοι, 

ἀναστομουμένων τῶν φλεβῶν τῶν ἐν αὐτῷ καταφυομένων 
καὶ ἀποτελευτώντων. ; 

44. Κάϑαρσιν. τὸ αἷμα δηλοῖ τὸ ἔχκρινόμενον 
πολὺ καὶ πολλάκις. ὁ : : 



τ 
δὶ ἌΡ. γυνωιχὶν αἵ, καϑάρσὶϊες ) μὴ πορεύωνται, μήτε 

φρίκης, μήτε πυρετοῦ ἐπι γινομένου, ἄσαι δὲ αὐ ἕξ. 

εὐῖ ποτ; λογίζου ὐρς ὃν γαστρὲ ἔχειν. -- 

ΘΕΟΦ. .2) Ἐὰν. γὰρ; εῆτε φρίκης μήτε πυρετοῦ ἐπι: 

γενομένου μῆτε φλεγμονῆς, αἵ καϑάρσεις οὐ πορεύωνται, 
αὕτη 6710: ὅτι ἔγκυός ἐστε, πλὴν ἐὰν καὶ ὅσαι αὐτῇ 

προσπίπτωσι τουτέστιν. ἀλλόκοτος ὄρεξις τοῦ στομιᾶχου. 

ὑπὸ ποικιλίας χυμῶν γινομένη, ἥτις καὶ κίττα λέγεται: 

τὸ τηνικαῦτα γὰρ δηλοῦται ἀπὸ τοῦ παντὸς σώματος. 
φέρεσθαι τὸ αἷμα εἰς τὴν μήτραν πρὸς τροφὴν τοῦ. 
ἐμβούου.. 

4.42}. Τίγεται δὲ ἢ ἄσῃ, χαϑ' ὃν λόγον χαὶ ἡ κίοζα, 

τοῦ στομαχοὺ καχουμένου ταῖς συνειληφυίαις. 

ξβ΄, Ὁκόσαι ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς μήτρας ἔχουσιν, οὐ Ὁ 
οἴ» ΗΝ ς , , 2») 

χυΐσκουσι; καὶ δκόδαὶ χαϑύγρους αὐτὰς ἔχουσι, ὁμοίως" 
2 ς " ἔ ς « 

ἀποσβέννυται γὰρ αὐτέησι ὃ γόνος, καὶ δκόσαι ξηρὰς 
μᾶλλον καὶ περικεχαυμένας" ἐνδείη γὰρ τῆς τροφῆς 
φϑείρεται τὸ σπέρμα." ὁχόσον δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τὴν 

- , 

χράσιν ἐχοῦσι ξυμμέτρως, αἵ τοιαῦται ἐπίέξεκνοι γί- ᾿ 

γονταϊ. --- 

ΘΈΟΦ. Ἢ ̓Ιδοὺ νῦν "τὸς αἰτίας παραδίδωσιν ΤῊΣ 

πκράτης;, δέ, ἂς. οὐ: γίνεται σύλληψις. λέγει γὰρ μὴ’ κυί- 

σχξιν τὰῤ, ̓ψυχρθὰς καὶ πυκνὰς.. ἐχούσας τὰς μήτρας; διότι. 

ψύξις οὐχ ἕ ἕλκει. τὸ σπέρμα" ἀλλὰ μὴν, οὐδὲ τὰς καϑύγο δὺς 
ἐχούσας τὰς μήτρας κύειν φησὶ διὰ. τὸ κατακλύζεσθαι τὸ 
σπέρμα, ὥσπερ ἐν τῇ τελμανώῤει γῇ τὰ σπέρματα᾽ ἀλλὰ 

ἢ ΞΕ Ὲ Ώ. 3) 600. ΕΞ “Φησὶν δ᾽ Ταληγνὸς ὅτι εἶ Ὥς δὺς. 

γοτὸν χα μοτο βῆ ρθα τὴν λέξιν. τῶν. ἀφορισμίῶν χαὶ γεωτεροποιῆσοι; 

τὸν παρόντα. ἀφορισμὸν συντάξαι εἶχον ἐχείνῳ τῷ λέγοντι, ξὰν γυνὴ 

μὴ ἘΠ ὃν 7αρτρὶ, βούλει δὲ εἰδέναι, εἰ λήψεται εἰς. 3).18}}. 
(αϊθηῦυθ αἰ οί; τὸ. ἐξ ἀμφοτέρων, δεῖ λαβεῖν ἐπὶ τῶν ἀντιϑέσεων, 9ε0-, 
μότης καὶ «ψυχρότης, ξηρότης χαὶ ὑγρότης. Ξ μέντοι ἐξηγητὴς (υ 

᾿Αϑοϊθρία51) τοῦ παρόντος βιβλίου λέγει ὅτι δεῖ οὕτως γοῆσοωι καὶ λα- 

βεῖν τὸ .ὃξ' ἀμφοτέρων, τυχὸν ἐὰν ᾿ρυχρὰν; ἔχῇ τὴν μήτραν ἡ γυνὴ 

καὶ διὰ τοῦτο ἄγονός ἔστι, δεῖ διδόναι αὐτὴν ϑερμῷ ἀνδοὶ; -- χαὶ 

εἰ ἑγρὰν, -- ἀνδρὶ ξηρῷ. 
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μὴν. οὐδὲ τὰς ξηθὰξ εἰδλλον. καὲ περικδεῖρ, ὧξ φῆσιν: αὖ-. 

τὸς, ὅτι ἐνδείη. τῆς τροφῆς τὸ ὁπέρμα ̓ φϑείρε τὰν ἡ γὰρ δὴ- 

θότηξ' δαπανᾷ: Ἀδὲ ἡ ϑερμᾶσία διαφόρησιν. ἐργάζεται ἢ γεδοῦς. 
θῶ». Οὔ οὐσῶν. ϑῶν᾽ ̓πδυσχρασιῶν,, ὁύο ἀνειϑέδεϊς" εἰσὶ; 
πρώτη μὲν θερμότης καὶ Ψψῦχο ὀτῆς, δευτέρα δὲ ξηρότης καὶ. 
ὑγρούτηρο. “λοιπὸν, ξ' ήδη: Ἱηποιβράτης; ἐχεῖναί. εἶσιν 
ἐπῥεθένοι, ὅδδι ᾿ἀμφοτέρων. τούτων τῶν. ἀντιϑέσεξῶν, 
δυμμέτρως᾽ τὴν πρᾶσιν δζουσι»" ἔστι δὲ εἰπεῖν καὶ ἑτέρῶς, 

, ᾿ὀμφοτέρον ᾿χέγευν ̓ (ἄ7τό. δ Ἴ0Ὁ ἀνδρὸς" 'χαὶ φῆς γῦξ 

γόπῦς; “γα δὰ "ϑερμόγερόξ᾽ "ἐστίν δ: ̓ἀνὴρ,. ἢ γύν) ψυχρὸς 
 ἠέθας Ἴ» ̓χαὶ ἐδ' ἀνάπαλιν πρὸς τὸ εἶγαϊ συμμετρίαν, "Ὁ ἐκ 
δὲ ταύτης εὐτεκνίαν: ᾿ Ἐξ εεθ; Ὁ 

“44. “Ωὐπερ γὰρ ἐπὶ τῆς λίαν" χἀϑύγρου χαὲ τελ- 
ματώδους. γῆς. οὐκ. ἀναβλαστάνει. τὰ. σπέρματα, . ὁμοίως 

ἐπὶ, ἡδῆθς ΠΣ οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν. μηκρῦας τῶν : 

ὑπῆν: ἀρμότητα. τοῦ, φώματος. γὸ: εἰπρεῦμαν. τ φέρεται, 
οὐπρὸρ. "τὸ «ἢ: ,}} “πρροτεέμπειν τὸ. σπέρ ὁμ6: ἢ: θὰ «τῆν. 

υὐτυρνότητα,, τὸ-. ὑγρὸν, οὗ. διαχωρξεε. ἄξω, -ἢ:- διὰ ἀεῆϊε τμυ- 

χρότητα οὐκ ΤΟ: ὥστε ἀϑρρίξζεσϑαι. πρὸς. τὸν 

τόπον τοῦτον ἢ διὰ ΠΣ ϑεομοσίην., «τοῦτο γίνεται. -- 

Ἔ ΘΕοΦ. 2) το τ. Τοληνὸς, λέγει, ὅ τι: ταόϑοιι ̓ἐστὴν 
ὃ: ἀπορῶν ἀφορισμός!, δῖ, χᾶρι οἴ: τοῦ. “Ιπετοκράτους,, «δθδὲ. 

τὸς. αὐτὰς, αἰκίας; ὁ ς ἃς “καὶ. ἐπὲ τῶν -γυγρικῶν,. ὑποϑέσϑαι 

ἄγδνο».. δῖναι. τὸ; ἄῤῥεν, εἰπὼν “παραπλησίως. δὲ καὶ. ἐπὲ 
τῶν ἀῤῥένων... πλὴν «εὐδοκεῖ ἐκ τῶν. Ἱπποκράτους. εἶναι; 
ἐξῇ Ῥηβέοένα αὐτὸν οἰΐπευς,. δγέ. κἂν. ̓εὐβιαφόρηδός. Εἴη ιὖ ὀληρὶ 

“ἢ. π ρακίπτειν, α τῷ. 7. στόματι. τὸ Ὑ. ἃ. ': ο. ΣῈ 600. Ἐ56 ΘδΙθηις 
Βύπς αἰεὶ γόϑον χα ) ὕποβοῖ τ ΤΣ ΞΞΞ- δοχεῖ τῷ ᾿ἀριστοτέλ εἰ χα 'λέχεε 

ὅτι οὐδὲ; τὸ. πρῶτον σπέρμο γόνιμόν ἔστιν οὐδὲ τὸ τε ἐλευταῖον χατας- 

βαλλόμέγον, ἀλλὰ τὸ" μέδον ὅπερ, χαλάξιο». ὀνομάξει, ἔξ τοῦ χατὰ σύ- 
στασιν ξοιπέναι τῇ χαλάζῃ. -- τὸ δὲ ἔξω φέρεται, μὴ γομίσης ἐπὶ 

τοῦ ἐδάφους, ἀλλὰ τυχὸν ἔξωϑεν τῆς εήτρας; λέγω δὴ εἰς τὸ λαγα- 

“ρὸν ἔντερον. 
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τοὺς γυναικείους κόλπους καὶ διὰ. τοῦτο ,ἀνεπιξήδειος 
πρὸς σύλληψιν, κἂν ξηρὸς ἢ ἦ, πύκνωσιν πάσχει καὶ. τῇ 
πυκνότητε καὶ ξηρότητι οὐ γίνεται. ἔκκρισις σπέρματος 

χαντεῦϑεν ἄγονός ἐστι" καὶ ξὰν ψυχρὸς ἧ, νεχρὸν, ἔχει, τὸ 

σπέρμα καὶ οὐκ ἐχπυροῦται; ὥστε ἀϑροίζεσϑαι. πρὸς. "τὸν 

τόπον τοῦτον καὶ ξωογονεῖσθαι" ἀϑροίζεται μὲν γὰρ «πρὸς 

τὴν μήτραν, οὐ ξωφρχονεῖξαι δὲ ὡς ψυχρὸν, καΐ. ἐὰν. ϑερμό- 

τερος ῦ; τὸ αὐτὸ τοῦτο. γίνεται, τουτέστιν ὡς ϑερμότερον 

τὸ. σπέρμα οὐ. δύναται ἀϑροίζεσϑαι χαὶ .1) ζωογονεῖσϑωι. 

λοιπὸν οὖν, ἐπιτηδείως ἔχουσι πρὸς σύλληψιν οὗ ἐξ ἀμ- 

᾿ φοτέρων τῶν ἀντιϑέσεων; καϑὼς εἴρηται, τὴν͵ "βάσιν 

ἔχοντες. 
30 

2.211. “Ὁ ἀφορισμὸς οὗτος ὠβέλισται. 

ξδ΄. Τάλα διδόναι" πεφαλαλγέουσι, “αχόν" χαχὸν δὲ χοὶ. 

πυφεταίνουσι, χαὶ οἷσι ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβο- 
ρύζεται, καὶ τοῖοι ᾿διψώδεσι" κακὸν δὲ καὶ τοῖσι χολω- 
δεστέρας τὰς ὑποχωρήσιας ἐν ὀξέσι πυρετοῖσιν Ἔχουσι; 
χαὲ οἷσι αἵματος πολλοῦ διαχώρησις γέγονε: ἄρ ομόζει 

"δὲ φϑινώδεσι τὸ γάλα, ἀλλὰ μὴ τσῖδι λίην πυρέσσουσι᾽ 
διδόναι δὲ γάλα καὶ ἐν πυρετοῖσι, μακροῖσι βλήχροῖσι, 
μηδενὸς δεόσων προείρηται σημιεϊον φρ δον πο 
πο δὲ ὀκτετηότων. -- 005 ϑδι 

)- 
ΟΝ Ἀπ 

ΘΕΟΦ. Τὸ γάλα Σριπλεκῆ τὴν οὐσίαν ἔχει" ἔχει γὰρ. φὸ 

ἐλαιῶδες καὶ τὸ δῤῥῶδες. χαὶ ἔσξι τὸ “μὲν τυρῶδες" αὐτοῦ 

πάχὺ χαὲ ψυχρὸν; φὸ δὲ ἐλαιῶδες. θερμὸν, τὸ δὲ ὀῤῥῶδεξ 
αὐτοῦ δυπτικὸν καὶ λεπτομερές. Ἵλ᾽ ̓ἐπεϊδή, ψίνεξ ἥπα- 
τήϑησαν, μηδόλε ως αὐτὸ ἐπειβλαβὲς -εἴνον διὰ τὸ᾽ εὐαλλοίω- 

τον: αὐτοῦ, τούτου χάριν Ἱπποκράτης ἐκκόψαι τούξων Τὴν 
ὑπόνοιαν βουλόμενδξ: τὰ ἐξ αὐτοῦ -“γιγόμεονα χακὰ καταλέ:.. 
γει; χαὶ πρῶτον" μὲν λέγει; ὅτι τοῖς κεραλαλγδσι βλάπτει 
πλέον διὰ τὸ εἶναι αὐτὸ γεννητικὸν ᾿φυσωδῶν πνευμότων . 

ἀπεπτούμενον, ἅπερ ἐπιτείνουσι τὴν κεφραλοῖ, "γίαν" “πλὴν 
οὐχ ὅλον τὸ γάλα τοῦτο ποιεῖ, ἀλλὰ τὸ τυρῶδες. κακὸν 
δὲ καὶ τοῖς πυρεταίνουσιν, ἀλλ ὀξέως, διὰ τὸ πρόσθεσιν 

πε τσπιτττκνα απ ο..-..΄ὦὃὔὮὦἮὕὉἍὕὕὺ 

, 

1) δημιουργεῖσθαι Ὗ. εἰ 
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τῇ ὕλη χαρίζεσθαι ἀπεπτούμενον, ἢ διὰ τὸ ἐλαιῶδες αὖ- 
τοῦ ὡς ϑερμὸν ἐπίτασιν πυρετῇ ἐργάζεται. κακὸν δὲ καὲ 
τοῖς ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβορύζοντα͵ ἔχουσι, πλὴν 

καὶ “ἐνταῦϑα͵ τὸ τυρῶδες ὡς ἀπεπτούμενον καὶ γεννῶν 
πνεύματα, δ ἐπιτείνουσι τὸ πάϑος". καχὸν δὲ καὶ τοῖσες 
διινώδεσι, πλὴν τὸ ἐλαιῶδες ὡς ϑερμόν. κακὸν δὲ χαὲ 

οἷσι χολώδεες αἱ διαχωρήσιες, καὶ μάλιστα ἐὰν σὺν πυ- 

ρετῷ ὀξεῖ σύνεισι, πρῶτον μὲν διὰ τὸ ὀῤδῶδες αὐτοῦ 
ἐρεϑίζειν, ἔπειτα καὶ διὰ τὸ ἐλαιῶδες ἐχϑερμαΐνειν. κα- 
κὸν δὲ καὶ οἷσι αἵματος πολλοῦ διαχώρησις γέγονε, 
διότι, τοῦ αἵματος πττολλοῦ χενωϑέντος, ἠσθένησαν αἷ. φυ- 
σικαὶ δυνάμεις, παρεχόμενον δὲ τὸ γάλα διὰ τὸ παχὺ 

αὐτοῦ ἀπεπτεῖται. ἀπεπτούμενον οὖν πῶς οὐχὲ πολλῶν 
κακῶν αἴτιον γενήσεται; εἶτα τὴν τοῦ γάλακτος ὑφηγη-᾿ 
σάμενος κακίαν λοιπὸν καὶ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ παραδί- 
δωσι" λέγει γὰρ ἐπιτήδειον εἶναι τοῖς φϑινώδεσν καὶ μ᾽ 
λίαν πυρέσσουσι, πλὴν καὶ ἐνταῦϑα τὸ δρῶδες. ἐκκαϑαί- 
θὲι γὰρ τὸ ἔν πνδύμονν πῦον. τούτου οὖν ἀποποαϑαιρο-: 
μένου; μεγάλως εὐεργετοῦνται. ἔστι γὰρ δτε καὶ ϑερα- 
πεύεται τὸ ὃ ἕλκος ἢ ὅτε αὐτὸ τὸ γάλα ὥς ὑγρὸν καὶ ἕτοι- 
μοι άδοτον ἀνατρέφει αὐτὸ τὸ σῶμα. διδόναν δὲ αὐτό 
φησι καὶ ἐν τοῖοι τυρετ τοῖσί. μακροῖσι βληχροῖσι.. διὰ δὲ 
τούτων τοὺς ἑκτικοὺς ἡνίξατο πυρετοὺς, πλὴν. ξὰν μηδὲν 

πάρεσῃ τῶν προεϊρημένων σημείων τουτέστι κεφαλαλγία, 
ὑποχόνδρια. μετέωρα, δίινα, διότε αὐχμὸς ὑπόκειται ἂν 
τῷ σώματι. τὸ οὖν γάλα τῇ οἰκείᾳ αὐτοῦ 1) ὑγρότητε 

39 ψὶ 

ἐπιτέγγει αὐτῶν τὸν χυμὸν αν ὠφέλ διὰ αὐτοῖς παρέχει. 

44:1. Τὸ γάλα γὰρ δρδίως ἀλλοιοῦται" μετέωρα 
δὲ εἰττὼν ἡνίξατο οὐ τὰ ξμπεφυσημένα μόνον, ᾿ἀλλὰ καὲ 

τὰ ἄλλως μετέωρα κατὰ τι φλεγμοατῶδες ἢ ἐρυσιπελατῶ- 

δες 7} ἢ σπιῷ ὑδῶδες σπάϑος ἢ οἰδηματῶδες, ἀλλὰ καὲ τοῖς 

πνευματικοῖς καὶ φυσώδεσιν εἴρηκε, κακόν, 
-“ κ᾿ 5 Σ 
ξε΄, “Οχόσοισιν οἰδήμοτα ἐπὶ ἕλξεσι φαίνεται, οὗ μάλα 

- 5 Ξ- - 

σπῶντοι, οὐδὲ μαίνονται, τουτέων δὲ ἀφανισϑέντων 
“ - 9) ο- 

ἐξαίφνης, τοῖσε μὲν ὁπισϑεν, σπασμοὶ, τέτανολ᾽ τοῖσι 

3) δ᾽ ἀπαίο τβαπιδε! ᾧ, 

1. 31 
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δὲ ἄμπρούϑεν, μανίη; Ἢ" ὀδύνη πλευροῦ ὀξρ ιν, ἢ ἐμ. 
πύησις; ἢ δυσεντερίη, ἣν ἐρυϑρὰ ἔῃ τὰ οἰδήματα. --- 

ὉΕΟῷ. Πάλιν ἄνεισιν ἐπὶ τὰς, διαγνώσεις τῶν πα- 

ϑῶν Ἱπποκράτης καὶ λέγει, ὅσοις οἰδήματα ἐφ᾽. ἕλκοι 
γίνεται, οὐ μάλα σπῶνται οὐδὲ μαίνονται. διὰ τί; ὅτι 

ἀπαλλάττεται τὸ βάϑος τῆς ὕλης κἀντεῦϑεν οὐ μανία 

οὐδὲ σπασμὸς ἐπακολουϑεῖ, πλὴν τοῦτο γίνεται, ξὰν χοτὰ 
ἀναλογίαν τοῦ ἕλκους ,γίρηται ὃ ὄγκος. τοῦτον δὲ τὸν 
ὄγκον, ὅταν ἐν τοῖς ὀπίσω μέρεσιν ἤ. τὰ ἕλκη τουτέστι 
ποτὰ τὸν νῶτον, εἶ τύχοι αὐτὸν φανέντα ἐξαίφνης ἀφα- 
ψισϑῆναν τοὐτέστιν ἄνευ φανερᾶς αἰτίας, μὴ διαφορητικῷ 
φαρμάκῳ, μὴ αἱμοῤῥδαγίης γενομένης, πρόδηλον ὅτε ἠνέ- 

- ς εἰαΆο 5) ν . - , 2.) κχ ὭξοΣ - Ξ 
ΧΘΉ ἡ ὕλη ἔσω πρὸς τὸ νευρῶδες γένος Ἢ ὃπι τοὺς ῥα- 

χίτας μύας χαὶ πληροῦσα αὐτοὺς ποιεῖ σπασμοὺς καὶ 
’ Ν »οὉ - 

φετάνους" ὅτε δὲ ἔν τοῖς ξμπροσθέν ἔστι τὸ ἕλκος, συμβῇ 
π λας “- : 3 

δὲ τὸν ὀγκον͵ γενέσθαι ἀξιόλογον καὶ ἐξαίφνης. ἄφανι- 
ΞΕ ς᾽ ες 

ὉΡΉῆΡοΙ, πρόδηλον ὅτε ἐπὲ χύρια μόρεα ἠνέχϑη ». 
καὶ εἰ μὲν περὲ τὸν ἐγκέφαλον, ἐπειδὴ αἱπατική ἔστιν ἢ 
ὕλη καὲ δριμεῖα, ποιεῖ “παραφροσύνην καὶ μανίαν, εἰ δὲ 
παρὰ τὸν ὑπεζωχότα τὰς πλευρὰς ὑμένα, ποιεῖ πλευρῶν 

ὀδύνας καὶ φλεγμιονάς" πολλάκις δὲ καὶ «εἰς πῦον μετα- 

βάλλέται χαὶ φέρεται παρὰ τὰς «χενὰς χώρας καὶ ἐμπύ- 
ημα, “γένεται εἰ δὲ πρὸς τὴν γαστέρα χαὶ τὰ ἔντερα 
μετάστασις γένηται," ποιεῖ δυσεντε ἐρίαν τὴν ὀνομαζομένην 

Φ 

αἱματηράν. καὶ τοῦτο δῆλον ἐπ τοῦ εἰπεῖν, ἢν ἐρυϑοὺ ἢ 
φὰ οἰδήματα. 

ΖΔΑ͂ΙΙ. Τὸ. -σπῶνται; ὅταν μεγάλου ἢ κακοήϑεις ὦσιν 
ὄγκοι. πάντας δ᾽ ὄγχους καὶ φλεγμονὰς ἁπάσος οἰδήματα 
καλεῖ ὃ “Ἱπποχρότης. 

"ὃς΄, ἬΙν. τραυμάτων πονηρῶν. ξόντων, οἴδημα μὴ Ὁ 
Τταΐ, μέγα κακόν. ΤῈ 

ΘΕΟΦ. “Ὥσπερ ἐ ἂν τῷ ἀνωτέρω ἀφορισμῷ ἐμέμφετο 
σὰ ἐξαίφνης. ἀφανιζόμενα τῶν οἰδημάτων, οὕτω τὰ μῆ" 
δόλως γενόμενα τοῖς πονηροῖς 1) τραύμασν μέμφεναι" 

1) ΘΟ;. ἘΒ0. ταὐτόν ἔστι τραῦμα καὶ ϑλζος. 



485. οὐ 
᾿ὁποιμία γάρ τίς ἐστι καὶ ἀπὸ τούτων "ἐπὶ ἢ κυριτερα 
μεϑίστασϑαι τοὺς ἐπιῤδέοντας χυμοὺς τοῖς τραύμασι. 

λοιπὸν τὸ μέγα πρὸς 'φὸ χακὸν δ᾽ τε σὉ δι δεῖν οὐχ 

ὥς τινές φασιππρὸς τὸ οἴδημα. 

2.417. Πονηρὰ τραύματα εἶσι τὰ κατὰ τὰς κεφαλὰς 
τῶν μυῶν ἢ τὰς τελευτὰς αὐτῶν καὶ μάλεέστα τῶν νευρω- 

δῶν μυῶν. κατὰ γὰρ τὰς τῶν μυῶν κεφαλὲς ἐμφύονται 
τὰ νεῦρα τοῖς μυσὶ, χατὰ δὲ τὰς τελευτὰς οἵ ξένοντες ἐχ- 
φύονται. ἔστι. δὲ μέγα κακὸν τὸ ἐπὸὲ τοῖς εἰρημένοις τραύ- 
π᾿ ἐμὴ ἐπιφαίνεσθαι οἴδημα, διὰ τὸ μεϑίστασϑαι τοὺς. 

ἐπιῤῥέοντας χυμοὺς αὐτοῖς ἐπὲ τὰ κυριώτερα.. 

ἐξ. Τὰ χαῦνα, 1) χρηστὰ, τὰ δὲ Σ ὠμὰ, κακά. -- 

ΘΕΟΦ: Τὰ 2) χαῦνα. δηλονότι οἰδήματα ἜΔΕΙ τ: ὡς- 

σέινεν δηλοῦντα, τὰ δὲ ἔνωμα χαλεπὰ, ὡς ἄπεπτα, χαὲ 

πάλιν τὰ πεὲπε ἐμμένα ἀγαθὰ, ϑδιότε δηλοῦσιν ἐπικράτειαν 
φύσεως, τὰ δὲ ἄπεπτα χαλεπὰ, διε ἡ δύναμις: οὕπω 

ἐπανέστη εἷς ἀλλοίωσιν. 
Ϊ 

ο Δ, Τὰ οἰδήματα ϑηλονότι τὰ χαῦνα » χρηστὰ ὡς 

σιεπεμμένα, τὰ δὲ ἔνωμα. ἤτοι σχληρὰ καὶ ἄπεπτα, καχᾶ. 

ξη΄. Τῷ ὄπισϑεν τῆς χεφαλῆς ὀδυνωμένῳ, ἢ ἐν τῷ. μ8- 
τώπῳ ὀρϑίη φλὲψ τμηϑεῖσα, εὐφελέει. --- 

ΘΕΟφΦ. 9) Θεραπευτικὸς ὅ λόγος" κεφαλαλγίαν. γὰρ 
ϑεραπεύει. αὕτη δὲ γίνεται ἢ κατὰ πρωτοπάϑειαν » ἡνίκα 

ὕλη ἐν ξαυτῇ περιέχηται, ἢ χατὰ συμπάϑειαν, ἡνίκα ἔνε-- 
χϑῇ ἢ ὕλη παρὰ τὴν κεφαλὴν ἢ ἀπὸ παντὸς τοῦ σώμα- 
τος πιεπληρωμένου ἢ ἔκ μέρους. ἐνταῦϑα οὖν ἐὴν κατὰ 
᾿'πρωτοπάϑειαν γενομένην ὑποτίϑεται, καὶ ταύτην ϑερα- 

ἃς 

, 4 ΡῚ - .-ἢ. 3 , 7 , Γ 

σεδυεὺ τὴν ἕν τῷ μετωπῷ ὄρϑίαν τέμνων φλέβα. αὕτη. 

1) ἀγαϑὰ, τὰ ἔνωμα, μέγα χαχόν, ὕ, ἃ. 2) 609. ἘΞΌῸ. οΣ ἐπὶ 
»" [« ζ , τ: ξι Ἔ -ὖν -: ης: 3. 

πεπεμμένῃ ὕλη γινόμενοι ὁγξοι. 8) ἘΒΤΌ, χαγόγα Ἰατριχὸν περιέχεο 

τὸν λεγόμενον ἀντισπαστι;όν. --- ΓΥϊΡΙΕΧ δ8ῖ τϑναϊεῖο 1) ἢ ἀπὸ τῶν 
ἄνω κάτω ἢ ἀπὸ τῶν χότω ἄνω (ἀντέσπασις ἐπὶ μήχει). 2.) ἢ ἀπὰ 
τῶν δεξιῶν ἐπὶ ἀριστερὰ οἱ νἴεανοῖθα (πλατεῖα,).5.} ἀπὸ τῶν ἔμπρο- 
σϑεν ἐπὶ τὰ ὕπισϑεν δὲ νίοονονβα (βαϑεῖο). : 
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γὰρ τεμνομένη προδήλως ὠφελεῖ τὲς τὸ ὄπισϑον μέρος τ: ̓ 
λονότι τῆς κεφαλῆς ἀλγοῦντὰς τῷ λὸ ὕγῳ τῆς ἀντισπάσεως 

, καὶ μεταστάσεως τῆς ὕλης. 

441. Ἧ γὰρ μετ. ἀντισπάσεως »ἔνωσις ὠφεῖεῖ. 

89’, Τίγεα ἄρχεται γυναιξὶ μὲν ἐξ ὁ ὀσφύος βᾶλλον χαὶ διὰ 
γώτου ἐς τὴ» κεφαλήν" ἀτὰρ καὶ ἀνδράσι ἐ ἕκ τῶν ὄπι- 
σϑεν μᾶλλον ἢ ἢ ἔμπροσϑεν τοῦ σώματος, οἷον ἀπὸ πη- 
χέων, μηρῶν" ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ἀραιόν" δηλοῖ δὲ 
τοῦτο ἤ ϑοίξ- --- 

ΘΕΟῷ. ῬῬίγεα λέγει οὗ τὰ σύνθετα τὰ ἐκ χλόνα χυαλ 

περιψψύξεως γενόμενα, ἀλλὰ τὰς περεψύξεις μόνον. ταῦτα 
μὲν ταῖς γυναιξὲ μᾶλλον ἐξ ὀσφύος καὶ νώτου ἄρχεσϑαι 
συμβαίνει, ἐκ μὲν τῆς ὀσφύος, διότε ψυχρῥότατος ὃ τόπος" 
ψευρῶδες γὰρ πάνυ τὸ μόριον" εἶτα δὲ καὶ, ἐκ τοῦ νω- 
τίαίου, μεταδιδομένης αὐτῷ τῆς ψύξεως κατὰ τὸ συνεχὲς Ὁ 

᾿ χκἀντεῦϑεν ἀναγγέλλεται τῷ ἐγκεφάλῳ. καὶ γίνεται ἤ πε- 
φέψυξις. καὶ μὲν δὴ καὶ τοῖς ἀνδράσιν ἀπὸ τῶν Ὀπισϑεν 

μᾶλλον' ἄρχεται ἥ περίψυξις γίνεσϑαι. ἔμστροσϑεν τοῦ 

σώματος οἷον πηχῶν, : μηρῶν. τὰ γὰρ ὀπίσω ὡς γευρώδη 
ψϑυχρὰ ὑπάρχϑσι, καὶ ὡς ψυχρὰ, ἐπιτήδεια εἶσι πρὸς τὸ 
περιψυχϑῆναι ἑτοίμως. ὥς τινος δὲ ἀποροῦντος, διὰ τί 

ς 

φὴσὶν Ἱπποχρύτης, διότι ἀραιότερον ἔχουσι τὸ ἔμπρο- 
σϑεν δέρμα, ῆ δὲ ἀραίωσις ἀπὸ ϑερμότητος γίνεται" χαὶ ᾿ 

ὅτι ἀραιότερόν ὅστι, δηλοῖ ἦ ϑρίξ' ἡ γὰρ ϑροίξ τοὐπίπαν 
ἕν τοῖς πρόσω μορίοις ἐχφύεται οὐκ ἄλλῳ λόγῳ, ἀλλ} ἢ ̓ 

τῇ ἀραιότητι τῶν πόρων. 

᾿Ζ4Π. “Ὅτι ἀραιὰ καὶ ϑερμότερα τὰ ἐμπροῦθεν, ΄ 

δῆλον ἀπὸ τῆς ἐχκφύσεως τῶν τριχῶν. “ἢ 

.ο΄. Οἱ ὑπὸ τεταρταίων ἐχόμενοι ὑπὸ σπασμοῦ οὐ “πάνυ 

τὰ ὄπισϑεν ψυχρὰ, τὰ δὲ ἔμπροσϑεν τούτων ϑερμότορα, τ 

σι ἁλίσκονται. ἣν δὲ χαὶ ἁλίσχωνται πρότερον; καὶ Ὁ 
ἐπιγένηται ζεταρταῖος, δύονται. ὑπτε 

ΘΕΟῶώ. διὰ τοῦ εἰπεῖν ΔΙ ἐδήλωσε: τὸν ἐπὶ 
σιλήϑει σπασμόν" αὐτὸ γὰρ τὸ ῥῆμα παράτασιν χρόνου 

- 3:: τ σημαίνει. οὐκοῦν σιερὶ τοῦ ἐπὶ πληρώσει σπασμοῦ λέγει" , 
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οὗτος. γὰρ εἰς μῆκος χρόνου παρεκτείνεται. τοῦτον οὖν 
τὸν σπασμὸν ὦ τεταρταῖος οὗ μόνον οὐκ ἐᾷ γενέσϑαι, : 
ἀλλ εἰ καὶ φϑάσει γενέσϑαι, λύει τῷ ̓ λόγῳ τοῦ ἐκκρίνειν 
καὶ πέττειν τὸν παχὺν. καὶ φλεγματικὸν χυμόν. ὀκκρίνδι 
μὲν γὰρ τῷ δίγει φὰς ὕλας, πέττει δὲ τῷ λόγῳ τῆς γε- 

Ψομένης τῷ δίγει πυρετώδους ϑερμασίας. 

4413. Οὐ περὶ τῶν. ἐπὲ κενώσει, λέγει » οὗ καὶ ὀξεῖς 
καὶ. ὀλέϑριοι, ἀλλ ἐπὲ πληρώσει; ὡς οἵ ὀππιληττιποί" τὸ 
γὰρ ἐχόμενοι καὶ ἁλίσκονται παράταδσιν χρόνου “δηλοῖ. τὸν. 
τοιοῦτον οὖν λύει ὅ φεταρτάϊος. προγεγονότα, ἢ “μὴ. προ- 
όντα οὐκ ἐᾷ γενέσθαι. διὰ τὲ τὴν ξκκρισιν χαὶ τὴν. πέψιν 
τὴν ἐπὶ αὐτῷ συμβαίνουσαν, τὴν μὲν ἕακρισιν τῷ. δίγει" 
μόνος γὰρ ὃ τοἰοῦτος βρασμὸς ἱκανὸς. ἐχκρῖναι παχὺν. χυ- 

. μόν" τὴν δὲ πέψιν τῷ λόγῳ τῆς 7} τῷ δίγει 
τ} ϑερ θμασίας. 

᾿ τΟκόσδιδι δέρματα περιτείνεται γαρφαλέα; καὶ σκληρὰ, 
ἄνευ ἱδρῶτος ἘΣ ΕΣ ε ὁκόσοισι τς χαλ πρὶ καὶ ἀραιὰ, 
Ξ ἐδρῶτι τελευτῶσι. -- .. : 

ΘΕΟΦ. Τὸ “λεγόμενον τοιοῦτόν ἔστιν, ὅτι ἐπὶ τῶν 
μελλόντων ἀρίνεσϑαι καὶ τελευτῶν 1 ἢ πρὸς ὑγείαν ἢ “πρὸς 
ϑάνοτον, ἐν οἷς “μὲν" “καρφαλέα τουτέστι σπληρὰ καὶ ξηρὰ 
τὰ δέρματα. γίνεται χωρὶς ἱδρῶτος, τελευτῶσι, καὶ εἶ μὲν 

εὐφορία αὐτοῖς ἕπεται, πρὸς ὑγείαν, εἰ δὲ δυσφορία, Ἱτρὸς 
ϑάνγατον, ἐν οἷς. δὲ. χαλαρὸ καὶ «ἀραιὰ, σὺν ἱδρῶτι τξλευ- 
τῶσι», εἰ μὲν- εὐφοῤοῦσι, πρὸς ὑγείαν, εἶ δὲ ὀυοφος σὸς 
πρὸς ϑόάνατον᾽. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι, μὲν ὄνεν ἱδρῶτος χελευτῶσε 

διὰ τὸ ἐνδεὲς τῆς ὑγρότητος; οὗτοι δὲ τ ἱδρῶτος διὰ 
τὸ ἐναντίον. ἐξ τ, τ 3 

4411. Τοῖς μὲν γὰρ προτέροις ἢ. οὐχ. ὅλως. ἐστὶν 
ὑγρότης ἢ οὐκ ἐν- τῷ δέ ἕρματε, τοῖς δὲ δευτέφοις. ἔστε τὲ 
καὶ κατὰ τὸ δέρμα. ᾿ 

οβ΄. Οἱ ἰκτεριώδεες οὐ πάνυ τι πνευματώδεές εἶσι.: -- 

ΘΕΟΘΦ-: ᾿Ικτερώδεις λέγει τοὺς ἐπιτηδείους πρὸς ἴπτε- 
ρον, ὥσπερ καὶ φϑινώδεις τοὺς ἐπιτηδείως ἔχοντας πρὸς 

φϑέσιν. οὗτοι δὲ ϑερμότεροΐ εἶσι. πνευματώδεας δὲ πά- 



480 ᾿ πώ: 

λιν λέγεε τοὺς ; ἔχοντας περιουσίαν πνευμάτων διὰ Φλε)-. 
ματώδη χαοὶ ψυχρὸν χυμόν. τούτων οὕτως εἰρημένων, οἱ. ὲ 

ἐχτεριώδεες εἰκότως οὐ πάνυ τι πνευματώδεές δίσι τουτ- 
ἔστιν οὐ παντελῶς... τὰ γὰρ πνεύματα ὑπὸ ψυχρᾶς ὕλης. 
γίνονται, οὗτον δὲ ̓ ϑερμότεροι ὑπόκεινται. ἣ οὖν ϑερμό-. ᾿ 

τῆς οὐ τίκτει πνεύματα" εἰ, δὲ καὶ τέξει, διαφορεῖ αὐτά" 

πλὴν οὐ πάνυ εἰσὲ πνευματώδεις τουτέστι παντελῶς" ἐν- 

δέχεται γὰρ αὐτοὺς καὶ πρευματώδεις ποτὲ γενέσθαι ἐ ἔπ 

ἀῤῥωστίᾳ τῶν ϑρεπτικῶν μορίων, ὧν ἀῤδωστούντων ἂπε- 

πτοῦνται αἵ τροφαὶ καὶ πνεύματα τίχτονται κἀντεῦϑεν 
πνευματώδεις γίνονται. 

ΔΑ. Χολώδεσε γὰρ οὖσι τοῖς ἱκτεριώδεσιν οὗ συμ- 
βαίνουσι πνεύματα ἔκ φλεγματικοῦ χυμοῦ τὴν γένεσιν 
ἔχοντα. 

Τμῆμα Ἕκχτον. 

α΄. Ἐν τῆσι χρονίῃσι λειεντερίῃσιν ὀξυρεγμίη ἐπιγενομένη, 

πρόσϑεν μὴ γινομένη, σημεῖον ἀγαϑόν. --- 

᾿Ξ ρχὴ τοῦ ἕκτου τμήματος. 

ΘΕΟΦ. Ἕν τῷ παρόντι ἀφορισμῷ περὲ ἐπιγενη- 
μάτων διαλέγεται" τὸ δὲ ἐπιγένημα, τετραχῶς" ἢ γὰρ 
»όσημα »οσήματι ἐπιγίνεται ὥσπερ τῇ πλευρίτιδι πυρε-" 
τὸς, ἢ νοσήματι σύμπτωμα, ὥσπερ τῷ πυρετῷ χεφαλ αλ- 

γέα, ἢ γόσημα. συμπτώματι ὥσπερ τῇ κεφαλαλγίᾳ ξηρό-" 

τῆς, ἢ συμπτώματι σύμπτωμα, ὥσπερ τῇ ἀγρυπνίᾳ κεφα- 
λαλγία. ὑποτίϑεται οὖν νόσημα, ὅπερ ἐστὶ λειεντερία, καὶ 
ἐπὲ τῷ νοσήματι σύμπτωμα ἐπιγενόμενον; ὅπερ ξστὶν 
ὀξυρεγμία. ἀλλ᾽ αὕτη ἢ λειεντερία ἢ δὲ ἐπιπολῆ ἕλχω- 
σιν τῶν ἐντέρων γίνεταν ἢ δὲ ἀσϑένειαν τῆς χαϑεκτιπκῆς 
ἢ τῆς ἀλλοιωτικῆς δυνάμεως κατὰ δυσχρασίαν «ψυχρὰν νὲ- 
κροῦσαν αὐτὰς ἢ διὰ χυμὸν πλεονάζοντα ψυχρὸν. καὶ τὸ. 
αὐτὸ ποιοῦντα. ἔντοῦϑα οὖν περὶ τῆς δ ἀσϑένειαν 1: 

καϑεκτικῆς δυνάμεως γενομένης λδιεντεῤίας ὃ λόγος ἐστὶ 
τῷ Ἱπποκράτει" ταύτῃ γὰρ εἰ καὶ σύνεστι καταρχὰς ὀξύ. ̓ 
Θεγμία τουτέστιν΄ ὀξώδης συναίσϑησις, προιόντος τοῦ πά- 

ϑοῦς εὐθὺς παύεται" ἕν ταύτῃ οὖν τῇ λειεντερίῷ, χρονίᾳ 

{ 
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δὲ, ἐὰν ὀξυρεγμία ἐπιγένηται, πρότερον αὐτῆς ἀδονε οὕ: 
σῆς γενέσϑοι, σημεῖον ἀγαϑόν᾽" ἀπὸ γὰρ. παντελοῦς ἄττε- 
Ψίος εἰς ἀμυδρὸν μιδτέβαλλε καὶ ἀπὸ τοῦ «μηδ᾽ ὅλως 
πέττειν εἴς τὸ πέττειν ὅλως ὅλϑ:. πῶρ; ὅτι. ἧ λειεντερέα. 

καἀτὰ ᾿γυχρὰν δυσχρασίαν ἐν τῇ γαστρὲ καὶ 1:75 ἐντέροις 
γενομένη καὶ γεπροῦσα τὰς δυνάμεις, παντελῆ ἀποτυχίαν. 

“τῆς πέψεως. εἰργάζετο. ἢ ὀξυρεγμία οὖν θτιος, ἐσήμα- 

γεν ὀγαϑὸν ημειον ὡς οὖσα ἡμιπεψία ἐπὲ ἡμιπέπτῳ 
βλάβῃ γενομένη ποαὲ Ξὐηλώσς τὴν τρυϑὴ» ἀρχὴν μεταβο- 
λῆς λαμβάνειν. : : 

“4.41. Αειεντερία ἐστὲ ταχεῖα. διέξοδος. τῶν σιτίων 

ἀπέπτων, ὀξυρεγμίαν δέ φησι τὴν ἐρυγὴν τὴν ὀξίζου-. 
σαν οὖχ ἁπλῶς δὲ εἶπε τὴν ὀξυρεγμίαν ἀγαθὸν εἶναι 
"σημεῖον ἐν ταῖς λειεντερίαις, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ταῖς χρο- 
γίαις προσέϑετο" συνεισβάλ λδε γὰρ ταῖς ἀρχομέναις' δια τε 

5" 

φλέγμα οτος ἦ διὰ δυσκρασίαν ψυχράν. εἰ δὲ οὐχ ἐξ 

ἀρχῆς. διὰ τὰ οἡμένα συνεισβώλῃ,. ἀλλὰ μὴ γινομένη. ι 

πρότερον ὕστερον ἐπτεγένηται, σημεῖόν ἔστι προκοπῆς τοῦ 

ἐμφύτου ϑερμοῦ, ὡς ἐπὶ τῆς δξηε οὐσης. γίνετοι στα- 

; φυλῆς. : 

Ἵ ̓ Οἷσι δῖνες Ὁ ὑγρότεραι φύσεϊ »χκαὶ ἢ γονὴ ὑγθοτέρη, 
"ὑγιαίνουσι: ̓νοσηλότξρον᾽ οἷσι δὲ ὑπὸ γούσου τἀναντία, 
ὑγιεινότερον. -- : 

᾿ΘΕΟΦ. διὰ τοῦ εἰπεῖν δῖνες ὑγραὶ ἐδήλωσε τὸν ἐγ- 
κέ φαλον, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν ἢ γονὴ ὑγρὴ τὸ πᾶν ΓΟ 
οἷς οὖν ὃ ἐγκέφαλος ὑγρὸς φύσει. ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ πᾶν 
σῶμα ὑγρὸν, ὑγιαίνουσι, νοσηλότερον᾽ εἰ γὰρ πολλὴ ὑγρό- 
της περὶ τὸν ἐγκέφαλον ἢ, ἢ κρατεῖ αὐτῆς καὶ γίνονται 
χαρηβαρίαι, ἐπιληψέαι, ἢ ἃποδιώχει αὐτὴν ἢ πρὸς τὰς 
αἰσϑήσεις καὶ ποιεῖ βλάβην αὐτῶν ἢ πρὸς φάρυγγα καὲ 
σερεξῖ κατάῤῥους ἢ πρὸς τὰ κάτω μέρη χαὶ ποιεῖ διάφορα 
γοσήματα. εἰ δὲ παρὰ τὸ τιᾶν ουμῦ ἢ ὑγρότης εἴη, γί- 
γονται οἱ ἐπὶ σήνμει πυρετοὶ καὶ τὰ σηπεδονώδη 2) νο- 
σήματα. οἷς δὲ λοιπὸν οὔτε ῥῖνες ὑγραὲ οὔτε γονὴ ὑγρὴ, 

Ε : ΄ ἵ ΄ -7 Ὁ) ὑγροὶ --- ὑγρὰ Ὗ, ἃ. ὁ. 2) σώματα Ὁ. ος͵ 



1, ᾷ 488. 

ὑγιαίνουσιν ὑγιδινότερον διὰ τὸ. ἀπέριττον, ἢ ὡς ἀλλα: - 

χοῦ εἴρηταὶ, ὅτι οὗ αὐχμοὲ τῶν ἐπομβριῶν εἰσιν ὑγιξινότεροι Ὁ 

2441. Τοὺς ὑγφοτέρους εἴτε τὸν ἐγκέφαλον. μόνον 

εἴτε καὶ σύμπαν τὸ ὑ2 0: τὴν ὑγιξινὴν διαγωγήν φησιν 
οὐχ ἄμεμπτον ἔχειν" κατάῤῥοις γὰρ ἁλίσκεσθαι ἃ ἀγάγμη αὖ- 
τοὺς καὶ συνάγχαις καὶ δυσπνοίαις καὶ διαῤ ὀδοίαιο. 

γ΄. Ἔν τῇσι μακρῇσι δυσεντερίῃσι., αἵ ἀποσιτίαι κακὸν; καὶ 
ξὺν πυρετῷ ξοῦσαι, κάπιον. --- 

ΘΕΟΦ. δ Ζυσεντερία ἐστὶν ἕλκωσις τῶν ἐντέρων. ἐὰν 
: - 27 

οὖν ἐπιγένηται αὐτῇ χρονισάσῃ ἀποσιτία ἤτοι παντελὴς 
ἀνορεξία, κακόν" δηλοῖ γὰρ νέκρωσιν τῶν ϑρεπεικῶν δυ-᾿ 

’ Ἁ ᾽ 3 Α Χ Ἀ ἜΣ Ν 

ψάμεων κατὰ συμπαϑειαν. εἰ δὲ καὶ πυρετὸς, ἐπὶ πλέον 
γιος - . , ΕἸ 9:5 -,.ρ 2Ν 3: 

χακόν' δηλοῖ γὰρ σηπεδονα εἰνῶι ἐπὶ τοῖς ἕλχεσιν ἢ ἀξιό- 
λογον φλεγμογήν. 

2211. Νέκρωσιν γὰρ παντελῆ τῆς φύσεως οἱ ἀπο- 
’ 2» δ ον ἘΞ 2 ,.- 3 - ᾿ 

σιτιαὰν ἡῶς αὐ ἀνοθέξιας ξργαξονταῦ δ» ταις δυσεντερίαις, Ζ 

καὶ μάλιστα αἵ σὺν πυρετοῖς. 

δ΄. Τὰ περιμάδαρα ἕλκεα, κακοήϑεα. -- 

 ΘΕΟῷ. 1) Περιμάδαρα ἕλκη λέγει τὰ ἐψιλωμένα 

τριχῶν, τῇ 2) κοινῇ συνηθείᾳ ἀκολουθῶν" τοὺς γὰρ τοῖ- 
-“’“ βε: ΟΣ 

οὕτους αὕτη μαδαροὺς ὀνομάζει. ταῦτα οὖν τὰ περιμα- 
δαρα ἕλκη κακοήϑη διὰ τὸ δυσχερῶς εἰς ἀπούλωσιν μι 

χέσϑαι, μοχϑηροῦ. ἐν τῷ βάϑει ὁ ὄντος χυμοῦ τοῦ τὰς δί- 

ζας. ἐκτέμνοντος τῶν τριχῶν, ὥσπερ ἁλμυρὰ γῆ τὰς πόας. 

2441. Ὅταν τὰς τρίχας ἐχπιπτούσας ἴδης τῶν περὶ 
7) , 2Ν .  ν , , Ξ Ἐὴϑ' ΞΟ ΣᾺ 

τὸ ἕλκος χωρίων ἢ το τὸ δέρμα λεπίδας ἐπιπολῆς ἀφιξῦ, 

Ζ 

υσϑε μοχϑηροὺς ἐπιῤ ὀδεῖν τῷ μέρει χυμοὺς, τὸ ἕλκος ἄνα-. 

βιβρώσκοντας" οὗ γὰρ δήπου τὸ ἐπιῤῥέον τὰς μὲν δίζας. 
τῶν τριχῶν διαφϑείρειν δύναται, τὸ δ᾽ ἕλκος δᾷν᾽ 
ἐπουλοῦσθϑαι. , 

ἢ (09. ἘΒΟ. χαλῶς δὲ τ τὸ πἰείμ δαοὶ, ἕνα διὰ τοῦ περὺ "" 

δείξηται ὅτι. μαδάσχεται καὶ οἷον περιεσϑέεται ἡ οὐλὴ τοῦ ἕλϑους. 
2) χοιρανῇ Ὗ, ἃ. 



εἶεν, Τῶν ὀδυνέων παὶ ἐν πλευρῇσι, χαὶ ἐν στήϑεσι, καὶ ἂν 
τοῖσιν ἄλλοισι. μέρεσιν, ἢν μέγα “διαφέρωσι,. καταμα- 

ϑητέον. -- 

ΘΕΟΦ. «ἰδὼς ὃ “ἽἹπποχράτης ὅτι κρηπὶς. τῆς ̓ϑερα- 

πείας ἐστὶν ἢ διάγνωσις, πολλὴν. πρόνοιαν ταὐτῆς ποι-- 

εἴται χαὶ νῦν μὲν ἐκ τοῦ τόπου χαὶ τῆς χα οὐτὸν δδύ- 
ψης διάγνωσιν παραδίδωσι. λέγει γὰρ ὅτε ἀπὸ τῶν ὀδυνῶν 
καταμαϑητέον ἐστὶν, ἣν μέγα ᾿διαφέρωσι τὸν τύπον τὸν 
πεπονϑότα καὶ τὸ νόσημα καὶ τὴν αἰτίαν χἂν ἕν πλευ- 
θοῖς πῶν ἐν οτήϑει χἂν ἐν ἄλλῳ “μέρει ἐστὶν ἢ δδύνη" 
ὅταν γὰρ ἐν πλευραῖς. ἄλγημα ἧ, εἰ μὲν “Φυγματώδης ἤ 
ὀδύνη, δηλοῦται ὁ τὰς πλευρὰς ὑπεζωκὼς ὑμὴν πετονϑέ- 
ναι, εἰ δὲ μετὰ συναισθήσεως βάρους, ΟΣ μύες καὶ τὸ 

σαρκῶδες. καὲ εἶ μὲν γυγματώδης ἡ ὀδύνη ἢ μᾶλλον, 
ὕλη ἐστὶ δάκνουσα, εἶ δὲ βάρους͵ “συναίσθησις, παχὺς χυ- 
μὸς πκαὲ φλογματικὸς. Ἵν αἱματικὸς, καὶ εἰ μὲν μεγάλη, ἤ 
ὀδύνη, δηλοῖ μέγα τὸ νόσημα, εἰ δὲ μικρὰ, μικρόν. ὃ αὖ-- 
τὸς οὔνυλόνος καὶ ἐπὲ τῶν λοιπῶν μορίων ὅτως εἰρήσϑω.. 

2.41. Σκοπεῖν γὰρ χρὴ τέσσαρά τινα ἐν ταῖς ὀδύ- 
γαιβ,. τὸν τόπον τὸν; πάσχοντα ̓  τὴν διάϑεσιν τῆς ὀδύνης, 

τ ποιητικὴν αἰτίαν καὶ τὸ σύμπτωμα. : -Ξ 

ς- Τὰ γεφριτικὰ, καὶ ὁκόσα κατὰ τὴν κύστιν, ἐργωδέως 

ὑγιάξ. Ἔταν καὶ μάλιστα τοῖσι πρεσβυτέροις. ΠΕΣ 
7 

ΘΕΟΦ. “Δλγήματα δὲ λέγει, Ἔληη. φλε ἐγμονὰς αὶ, 
ἄλλο ὁτιοῦν πάϑος. ταῦτα οὖν ἐν οἱῳδήποτε “τῶν δύο 
μορίων εἶ, γένηται τουτέστι. νεφροῦ καὶ κύστεως, ἐργωδῶς 
ὑγιάζεται τουτέστι δυσχερῶς, διότι ταῦτα τὰ παάϑὴ ἤσυ- 
χίας δεῖται, τὸ δὲ τῶν νεφρῶν καὶ τῆς κύστεως ἔργον 

ἀκατάπαυστόν ἔστιν, ἄλλως τε καὶ διὰ τὸ ἀνιᾶσθαι αὐτὰ 
καὶ δριμύττεσϑαι τῷ περιττώματι τῷ δὲ αὐτῶν χενου- 
μένῳ. καὶ μάλιστα, δὲ δυσχερῶς ὑγιάζεται φοῖς γέρουσι 

διὰ τὴν τῆς δυνάμεως. αὐτῶν. ἀσϑένειον. 

Ἐ221. Ψυχροῖς οὖσι καὶ ἀσϑενέσι.. 

ζ΄. Τὰ ̓ λλγήματα καὶ οἰδήματα, τὰ κατὰ τὴν κοιλίην 7. 
νόμενα, τὰ μετέωρα κουφότερα, τὰ δὲ μὴ. μετέωρα καὶ 
ἰσχυρότερα. -- -- : : 

Χ 
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ΘΕΟΦ. Κοιλίαν λέγει τὴν σιτοδόχον,᾽ οἰδήματα δὲ, 
πᾶντα ὄγκον, μετέωρα δὲ τὰ γινόμενα μιδτὰ τὸ περιτό- 

νῶτον τουτέστι περὶ τοὺς παϑ' ὑπογάστριον μὖσς καὶ τὸ 

δέρμα, μὴ μετέωρα δὲ τὰ περὶ αὐτὴν τὴν γαστόραᾳ͵ καὶ 
τὰ ἜΡΤΕΘΟ: ὅσα οὖν μετέωρα ἀλγήματα καὶ οἰδήματα. 

περὲ τὴν κοιλίαν γίνονται, χουφότερά εἰσε τουτέστι μι8- 

τριώτερα" ἐν ἀπύροις γὰρ μορίοις γίνονται. ὅσα δὲ μὴ, 

μετξωρα, ἰσχυρότερα εἶσι, διότι ἐν κυρίοις γίϑονται μορίοις, 

421. Πετέωρα, οὐ κατὰ τὸ μῆκος τοῦ σώματος, 
232 δ Ν δ 7 ς 3. κ - - ΣΙ" “ Ν . 
ἀλλὰ κατὰ τὸ βάϑος. ὁρίζει δὲ ταῦτα ἐπὲ τῶν κατὰ τὴν γα-. 

Ἄ , 

στέρα χωρίων, τὸ περιτόναιον, ὥστε ὅσα ἀλγήματα ἐν. 
τοῖς ὑπερπειμένοις τοῦδε γίνεται, κεκλῆσθαι μετέωρα, τὰ 

-Ὥ ς - - 

δὲ ὃν τοῖς ὑποκειμένοις τουτέστιν ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐντέροις 
τ "- 2 -᾿ ᾽ - 

καὶ τῇ γαστρὲ καὶ ἐν τῷ βάϑει, ταῦτα μὴ μετέωρα. 

᾽ Τ' »- ςς “ἢ " ’ , εἰ}; Ξ ΜΙ] -“’: ᾽ Ξ 

7). οἱσὺ υσροπιοίσιν τὰ γινομξνγὰ ξδλζεξῶὺ ὃν τῷ σωμάᾶτι,. 
5 ς “ε«(», ς »- 

οὐ ῥηΐδίως υὑγέαζεται. --- 

ΘΕΟΘΦ. Ἐπὶ μὲν τοῦ ἀνὰ σάρκα διὰ τὸ μὴ φέρε- 
Ν 

, - - , ς Ζ σϑα!: εἰς ἀπούλωσιν τὰ ἕλχη ὑπὸ τῆς πλεονεκτούσης ὑγρό- 
ΝΣ 
3 

τητος" τὰ: γὰρ ἕλκη τοῖς ξηροῖς μᾶλλον χαίρουσι" ἐπὶ 
δ 4 9 Ν 

Ά - ς “ δὲ τοῦ ἀσκίτου καὶ. τυμπτανέτου οὐ διὰ περιουσίαν ὑγροῦ; 
3 -ν » 2 ΒΒ" Ν ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ἀσϑενεῖς τὰς δυνάμεις ἐκ τῆς ἀτροφιας, 

ἢ διὰ τὸ δριμυτέραν εἶναν τὴν τῇ φύσει ὑττηρετοῦσαν 
ὑγρότητα. 

2213. Μιὰ τὴν ἀμετρίαν τῆς ὑγρότητος. 
᾿ ι ἘΠ ΡΩΡΙ ϑ΄. Τὰ πλατέα ἐξανϑήματα καὶ οὐ πάνυ τὰ κγησμωδεα, 

3 ’ ς " .“ 

ἐργωδέως ΠΩ ΩΝ -- 

Ὁ " , 3 
ΘΈΕΟΦ. Τῶν ἐξανϑημάτων ἤτοι φυμότων ἔνια μὲν 

ὑινηλὰ γίνεται, ἔνια δὲ πλατέα. τὰ μὲν οὖν ὑψηλότερα ᾿ 

ἐξανθήματα ἤτοι. φύματα ϑερμότατος χαὶ δριμύτατος ἔρ- 

γάξεται χυμὸς" διὸ καὶ χγησμώδεα τῇ δήξει" τὰ δὲ πλα- 

τέα ἦτοι ταπεινὰ οὐ. πάνυ τι κνησμώδεα διὰ τὸ τὸν ἔρ- 
γαζόμενον αὐτὰ χυμὸν φλεγματικὸν ἧττον ἔχειν δριμύ. 

4.411. ψυχρότερος γὰρ χυμὸς καὶ ἧττον δριμὺς ἐρ- 
- 

γαζέὲτ ζαΐ ταῦτα. 

Ἔ 
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Ἴ, Κεφαλὴν, πονέοντε; "αὶ περιοδυνέόντι, πῦον ἢ ὕδωρ ἢ 
αἷμα ῥυὲν κατὰ τὰς ὁῖνας, ἢ κατὰ “τὸ τς ἢ κατὰ 
σὰ ὦτα, γύει τὸ νούσημα. 110: ἑ ΣῸΣ- 

ΘΕΟΩώ. Ἐπὶ δύο. εἰδῶν. κεφολαλγίας, μῦν. Ἔγεγ8ε,: 
τὸν λόγον ἐχ τῆς ἰδιαζούσης ὀδύνης, ποὶ Ὁποτίϑεται δὲ 

ὅλης τῆς. πεφθλης. ὀδύνην παὲ ἕν μέρει. οαἱὲ. διὰ μὲ᾿ τοῦ 
εἰπεῖν πογξογτι χὴν ἐπὶ μέρους͵ ̓συναίσϑησεν, τῆς ὀδύνης 

ἐνεδείξατο, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν περιοδυνέοντε σὴν. δὲ ὅλης 
ζῆς κεφαλῆς. “ἀλλὰ τὸ μὲν ὃν μέρξε, ἄλγημα δηλοῖ, ἀπό-. 

στήμα τὴ φλε ἐγμονὴν, τὸ δὲ ὃν ὅλῃ Ἵ χκεφαλῆ- πνευμάτων 
ἢ ὑγρότητος περιουσίαν.. κεφαλὴ ἰὴν᾿ οὔ» πονοῦντι ἢ περιο- 
δυγοῦντι τεῦον ἢ. ὕδωρ, δυὲ »ν καὶ τὸ ἑξῆς λύει τὸ. νόσημα, 

ἐἰ μὲν πῦον, τὴν ὃν μέρει κεφαλαλγίαν, ᾿ πλὴν. οὐ. πᾶσαν, 
ἄλλὰ τὴν ἐξ ἀποστήματος, εἰ δὲ ὕδωρ Ἶ Ἶ αἷμα. τὴν δὲ 
δλὸν᾽ κεφαλαλγίαν, πλὴν οὐ πᾶσαν. ἀλλὰ τὴν διὰ χελῆ-- 
09 ὑγρότητος. τὸ γὰρ αἴτιον τὸ ποιῆσαν τὴν. πεφαλαλ-. 
γίαν κενοῦται καὶ. ἐχδιώκεται.. 

4.1. -“Κένωσις. γὰρ γίνεται. τοῦ. λυποῦντος χυμοῦ. 

το. οἴσι: μολαγχολιποῖσι; καὲ τοῖοι »εφρισιχοῖσι, αἱμοῤ-. 
ῥοίδος ἐπ: ΠΠΒ ἃ ἡγαϑόν.. -- - 

ΘΕΟΦ. Οἱ μελαγχολικοὶ ὑπὸ πλεονεξίας μολογχοῖες, 
κοῦ χυμοῦ ἐνοχλοῦνται, οἱ νεφριποὶ δὲ ὑπὸ παχείας παὲ 
ἐλυώδους ὕλης. ἐπ’ αὐτῶν οὖν αἱμοῤῥοΐδες ἐπιγενόμενοι! 
εἰκότως. ἀγαϑὸν, διότι ἐχχενοῦσι τὴν οἷον ἰλὺν τοῦ αἵμα- 
τος, δὲ ἢς αὐτοὶ μεγάλως, το λύτοοι ὠ ἄπεεσϑαι.. 

“4215. Αἱ γὰρ ̓αἱμοῤῥοΐδεξ “τὴν οἷον τρύγα κενοῦσαι 

τοὺ αἵματος ἰῶνται ταῦτα. τ .: 

ιβ΄. ΑἸμοῤῥοΐδας. ἰηϑέντι χρονίας, ᾽» μὴ. μίη Π φυλα- 
χϑῇ » κίνδυνος ὕδρωπα δπιχενέσθαι, ἢ φϑίσιν, ἢ μα- 
γίην. --- 

ΘΕ ΟΦ. 2) Ἡνίχα. τὸ ἧπαρ παρατέϑεται εἶς τὰς οἵἱ- 

μοῤῥοΐδας ἰλυῶδές δε καὶ μελαγχολικὸν αἷμα, ἄναστομου- 

7 

Ὁ) χαταλειρϑῇ Δ. «. 2) ΒΟΒΟΠ 4 11. 12. 13. 12. ομι, Ὑ, ἃ. 
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μεναι χενοῦσι αὐτό. ἐὰν οὖν κωλύσῃ τις ἐντῦσϑεν φορὰν 
χαὶ μάλιστα χρονίως φερόμενον εἴτε ἀπολινῶν. τὰς φλέ- 

βας εἴτε ἀπουλῶν διὰ τὸ λειτοϑυμίας καὶ δτερα χαλεπὰ 
ἐπιφέρειν ἀμέτρως κενόμενον, τῇ ἐποχῇ φϑίσιν ἢ ὕδρωπα 
ἀπεργάσεται. εἶ. γὰρ χρύνιαί εἶσιν αἵ αἱμοῤῥοίδες,, ἐπειδὴ 

ἧ ὕλη ὁρμὴν ἔλαβε τοῦ ἐκχεῖϑεν φέρεσθαι χαὶ ἢ Ἴ φύσις : 

ἐν ἔϑει ἦν τοῦ ἐχεῖϑεν ἀποκαϑαΐφειν τὰ περιττὰ, ἄρτι. 
δὲ κεκώλυται ἀποκχλειόμενον, σκιῤῥῶδες δηλονότι τὸ ἧπαρ. 

ποιήσει καὶ τῷ πλήϑει ἀποσβέσει τὴν ἐπὶ αὐτὸ ,ϑερμό- 
τητα, χἀντεῦϑεν ἀποτυχίαν τῆς αἱματώσεως ποιήσει κὰκ 
ταύτης ὕδρωπα;, ἀλλὰ μὴν καὶ φϑίσιν, τοῦ πλήϑους διὰ 

τοῦ ἥπατος ἕν τῷ πνεύμονι παραγενομένου, οὕτιγος 
ἐκεῖσε παραγεγονότος, φλεβίου δῆξιν ἐργάζεται χαὶ φϑί- 
σιν ποιεῖ. “οιπὸν οὖν μίαν χρὴ καταλιμπάνειν καὶ μὴ: 
πάσας ἰᾶσϑαι, ὡς διὰ ταύτης ἐκχενοῦσϑαι τὴν ἰλυώδη 

κακοχυμίαν τοῦ ἥπατος, ὅπως ἂν μὴ γένωνται τὰ χαλε- 
πώτατα ταῦτα πάϑη. 

441. Τῇ ἀποκλείσει γὰρ τοῦ παχέος αἵματος σκιῤ- 
ῥῶδες τὸ ἧπαρ γίνεται" ἅμα δὲ τῷ πλήϑει, σβέννυται καὶ". 

ἢ ἐν αὐτῷ ϑερμασία, ὑφ᾽ ἧς ἐγεννᾶτο τὸ αἷμα, ἧς τῇ 
σβέσει. ἕπεται πάντως ἡ ἀποτυχία τῆς αἱματώσεως κἀν- 

- - ἕ ᾿.- ἌΣ 

τεῦϑεν ὕδερος. εἶ δὲ δυνηϑῇ τὸ ἧπαρ περὲ τὸν πνεύμονα ἡ 
Ἢ - γωῶ Ἕν ΕΣ , τε , ΕΣ - ς νῷ) 

τὸ πλῆϑος ὠϑῆσαι, ἀγγείου ῥαγέντος ἐνταῦϑα, ἢ ῷϑι- 
ὕ 32:6} 5 ΄ Α ᾽ , ἘΣ. 

σὶς γίνεται. εἰκοτῶς οὖν συμβουλεύει καὶ μίαν φυλόύττξιν. 

αἱμοῤῥοΐδα διὰ τὴν τῆς ἴλυος κένωσιν. 

“ Ξ , 

ιγ. Ὑπὸ λυγμοῦ ἐχομένῳ, πταρμὸς ἐπιγινόμενος, λύει. 
1) τὸν λυγμόν. --- 

. ΘΕΟῷ, “Τυγμός, ἐστι σπασμώδης διάϑεσις τοῦ στο-. 
μιάχου, γίνεται δὲ ἢ ὑπὸ κεγώσεως ἢ ὑπὸ πληρώσεως χα-' 

ϑάτπερ καὶ ὃ σπασμός. Νῦν οὖν ἱποτίϑεται λυγμὸν ἐπὶ 
πληρώσει καὶ λέ ὅγει, ὅτε ἐὰν ἐπὶ αὐτῷ πταρμὸς γένηται, ἦ 

ἀπάλλαξις γίνεται τοῦ λυγμοῦ, ἘΣ Σ χλογνεῖται ὅ ἐγκές. 

φαλος χαὶ τὸ ὅλον σῶμα, μάλιστα δὲ ἥ γαστὴρ διὰ τὸ ἡ 

πλούσιον 1 τῶν γνεΐρων, καὶ τῷ σφοδρῷ κλόνῳ ἐκμοχλεύεταιν 

1) τὸ νόσημα Ψ. «. λύσις Ὦ. 
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καὶ κενοῦται τὰ κατὰ τὸν σεῦμ Χο: ὑγρὰ τὰ τὸν λυγμὸν 
ἐργαξόμενα. 

441 Ἧ. ᾿““υγμὸς χοὶ “σπασμὸς ὑπὸ ΠΡ ΩΣ γίνεται 

᾿χαὶ χενώσεως.. τοὺς οὖν ἐπὸὲ πληρώσει λυγμοὺς ἰᾶται 

πταρμὸὺο; τοὺς δ᾽ ἐπὲ κενώσει, σπανίωρ" ὅ πταρμὸς. γὰρ 
. διαχενέξε τὲ καὶ κενοῖ τὰ κατ᾽ αὐτὸν ὑγρά." ὃτι δὲ ὡς ἐπὲ 
τὸ πολὺ ἐπὶ, πληρώσει. συνίσταταν ὃ᾽ “λυγμὸς, ἐπὶ τῶν 
παίδων ὁρᾶται λυξόντων πολλάκις, ὅταν ὑπερπλησϑῇ. 
καὶ τὸ κρύος. δὲ χαὶ ἡ ψύξις τῷ δυσδιάπνευστα ἐργάζεσ-. 
αν πάντα τὰ γευρώδη σώματα, πλήρωσιν δμποιεῖ" διὸ 
λύζουσιν ἐπὶ αὐτῶν. 

ιδ΄. Ὑπὸ δόρωπος. ἐχομένῳ, τοῦ κατὰ τὰς φλέβας ἐς τὴν 
χοιλίην ὕδατος δυέντος, λύσις."--- 

᾿ ΘΕΟφΦ. Ἐνταῦϑά Φῆσι ὅτι ἐὰν ἦ τς: καὶ μμάλυὶα 
ὄ ἀσκίτης, γένηται δὲ δύσις πολλοῦ ὕδατος διὰ τῶν φυ- 
σικῶν ὑπονόμων τοῦ ἥπατος τουτέστι τῶν πυλῶν. πρὸς 
τὰ ἔντερα καὶ δὲ αὐτῶν ἐνεχϑῇ. ἀπαλλαγὴ γίνεται τοῦ 

ὕδρωπος.. καὶ ἧ αἰτία, : ἐπειδὴ οὐ γίψεται, ἔτει προσϑήχη, 
ἐχείνῳ τῷ ὑγρῷ, τῷ ὃντι ἂν μέσῳ περετοναίου καὶ ἐντέ- 

᾿ θῶν, τοῦ. αἰτίου “18 τοὶ , ἀλλὰ μᾶλλον χἀκείνῳ ἐλπὶς 

. Τῷ χρόνῳ διαφορηϑῆναι, μὴ προσϑήχην δεχόμενον.᾽ ̓ Ιστέον 
ως: ὅτε φλέβας τὸ ἧπαρ ἐχἄλεσεν, ἀπὸ “μέρους σὸ ὃλον.. 
δηλώσας" , καὶ γὰρ ἥ ἀρχὴ τῶν φλεβῶν τὸ ἧπάρ ἐστιν" 
ἀπ αὐτοῦ γὰρ. αἵ φλέβες τι 

2447. -Παράδειγμα τῶν αὐτομάτων κενώσεων ἤως 
τῶν χωρὶς τῆς ἐξ ἡμῶν αἰτίας, 

“ε. Ὑπὸ διαῤδοίης ἐχομένῳ μακρῆς, ἀπὸ ταὐτομάτου 

ΕΠ 109 ἐπιγενόμενος, λύει τὴν διάῤῥοιαν. -- 

ΘΕΟΦ. “πὸ ταὐτομάτου λέγει τὸ ἄνευ φανερᾶς. αἷ-- 
τίας τουτέστι μηδεμιᾶς αἰτίας ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ γενομένης, 
ἀλλὰ προνοίᾳ φύσεως.. ἐὰν διαῤῥοίας ὑποκειμένης χρονίας 

ἄνευ φανερᾶς αἰτίας ἐπακολουϑήσῃ ἐβετορ, λύει τὴν διαῤ- 
᾿ῥοιαν λόγῳ τῆς ἀντισπάσεωο. 

“141. Τῷ λόγῳ τῆς ἀντισπάσεως. 



ἀθά -- 

ες΄. Ὑπὸ πλευρίτιδος ἢ περιπλευμονίης ἐχομένῳ, διάῤῥοια, ὰ 
δπιγδνομιένη; κακόν. ΞΕ ΕΣ 

ΘΕΟῷ. “Μιὰ τοῦ εἰπεῖν ἐλ (ομένῳ ἐδήλωσεν ἰσχυρῶς 
κατέχεσθαι: καἱὲ βιάζεσϑαι τὸν κάμνοντα. ὑττὸ πλευρίτιδος 
οὖν ἢ περιπνευμονίας ἐχομένῳ τουτέστι κατεχομένῳ καὶ 
βιαζομένῳ ἐὰν διάῤδοια ἐπιγένηται, κακόν ἐστι" δηλοῖ γὰρ 
ὅτι τὸ ἥπαρ ΣΟ ΣΑΣ τοῖς ἀναπνευστιποῖς, ἔνϑεν ἐπὶ τῇ. 
ἀσθενείᾳ αὐτοῦ μὴ ἀλλοιώσεως γενομένης διάῤῥοια ἐ ὅπα- 

πολουϑεῖ. οὕτως μὲν Τ016 ἐχομένοις ὑπὸ τῶν παϑῶν τού- 

τῶν ἡ διάῤδοια καχή᾽ ἐπὲ γὰρ τοῖς μετρίως πάσχουσιν. 
ἔστιν ὅτε καὶ ἀγαϑὴ τῷ λόγῳ τῆς μεταστάσεως. 

4411. Τοῖς ἰσχυρῶς “πάσχουσι μορίοις ἕτερα συμ- 
πάσχειν πέφυκεν, ὡς καὶ νῦν τοῖς ἀναπνευστικοῖς μεγάλως 
κα κοπραγοῦσι συμτεάσχει τὸ ἧπαρ" ἐπιγενομένη γὰρ αὖ- 
τοῖς ἧ διάῤδοια δηλοῖ, μήτε τὸ ἧπαρ ἕλκειν εἰς ἑαυτὸ 

τροφὴν πῇ Ζε αἱπματοῦν. 

ρ 
,..2 » ς . , : εζ΄. ᾿Οφϑαλμιῶντι ὑπὸ διαῤδοίης κατασχεϑέντι, καλόν, -- 

ΘΕΟῷΦῷ. ᾿4γαϑόν ἐστιν οὐχ ὡς σημεῖον, ἀλλ᾿ ὡς αἷ- 
τιον. τὸ γὰρ πλεονάζον χαὶ ποιοῦν τὴν ὀφθαλμίαν. ἐχχξ-. 
φοῦται ὅμα καὶ ἀντισπᾶται κάτω. διὰ οὖν τὸ κενοῦσϑαι, 
τὸ αἴτιον ἀγαϑόν. 

ΟΟΌ. ἘΒ56. Ἐπειδὴ σημαίνει ὅτι ἀντεσπάσϑη ἥ 
ὕλη ἀπὸ τῶν ἄνω ἐπὶ τὰ κάτω τουτέστιν ἄπὸ τῆς κεφαλῆς, 
ἐτεὲ γαστέρα, καὶ οὕτως ἐκπρίνοται, γτλὴν ἐὰν ἐκείγη ἥ 

ὕλη ἤ τὴν ὀφϑαλμίαν ποιήσασα ἂνξ χϑῇ διὰ γαστρὸς 
καὶ ἐχκριϑῇ, τότε παύδτανι ἣ ὀφϑαλμία ἐπὲ τῇ διαῤῥοίᾳ᾽ 
εἴ, μέντοι δὲ ἄλλην ὕλην γένηται ἡ διάῤῥοια, οὐδὲν ὦφε- 
λοῦνται" ἐνδέχεται γάρ: 

ε΄. Κύστιν διακοπέντι, ἢ ἐγκέφαλον, 7 ἢ καρδίην, ἢ φρέ- 
γᾶς, ἢ τῶν ἐντέρων τι τῶν λεπτῶν, ἢ κοιλίην, ἢ ἧπαρ, 
ϑανατῶδες. -- ; 

-Ὁ “7 -»-ὝὟ . : ἣ; Ἷ ᾿ ἘΘΕΘΦ, 1) Διὰ τοῦ εἰπεῖν διακοπέντε ἐδήλωσδ {᾽ν 

1) ΟΟὉ. ΕΟ. φησὶ» ὅ Ταληνὸς ὅτι τὸ ϑανωτῶδες ἐνταῦϑα οὔ. 
δεῖ λαβεῖν ὅτι ἀποϑγήσχουσιν, ἀλλ ὅτε χινδυνώδη εἰσίν. ὁ δὲ ἐξηγης. 

ς 

Ζ 



᾿ άϑ5 

διὰ βάϑους διαίρεσιν" ἐν δὐυϑήποτε τῶν εἰρημένων μο-: 
θίων ἣν διὰ βάϑους διαίρεσις γένηται, ϑογοτῶδες διὰ 

τὸ μὴ γίνεσθαι μηδὲ ἐν ἐγὴ τῶν “τοιούτων μορίων ἀπού- 
λωσιν" ἀεὶ γὰρ χινοῦνται ταῦτα τὰ μόρια,. χρείαν δὲ ἔχει 
ἢ φύσις ἐν τῇ ἀπουλώσει, ἡσυχίας" χκαὲ μὴν χαὲ προλαμ- 

βάνει ὃ ϑάνατος τῆς ἀπουλώσεως διὰ τὴν ἀξίαν τῶν μο- 
οίων. ἀποροῦσὶ, δέ. τινες λέγοντες, καὶ πῶς ὃπὲ τῶν λι-. 

ϑοτομουμένων, διαμπὰξ τῆς ύστεως διαιρουμένης, οὐ γί- 

γεται ἀπώλεια; διότε οὐχ ἥ κύστις, ἀλλ: ὃ τράχηλος τῆς 

κύστεως διαιρεῖται, ὅστις καὶ σαρκώδης ὃστὶ καὶ διὰ τοῦ- 
τὸ οὗ γίνεται ἀπώλεια. 

; ᾿ -᾿ 2, Ε ἌΜΌΣΟΣ ξ δι εϑ΄. Ἐπὴν διαχοπῇ ὀστέον; ἢ χονδρὸς, ἢ νεῦρον, ἢ γνάϑου 
λε Α ΣΝ 7.3. 9, 2 ΟΞ π- Ψ, “-.- ΄ ἑπτὸν, ἢ ἀκχροποσϑίη, οὔτε αὔξεται, οὔτε ξυμφύ- 
ΦΤ͵ΟΙ., ποτ : ἘΞΞΙΞΙΣ ΤΣ: 

ΘΕΟΦ. 1) “Τὔξησίς ἔστιν ἢ τοῦ λείποντος καὶ ἄφαι- 
θευώτος. ̓ ἀναπλήρωσις, σύμφυσις δὲ ἡ τῶν διεστώτων 
χείλεων ἕνωσις καὶ χόλλησις. ὃν οἱῳδήποτε τῶν μορίων 1 

φούτων .εἰ γένηται διαμπὰξ διαίρεσις, εἰκότος οὔτε αὔξε- 
ταν οὔτε συμφύεται, τὰ μὲν ὀστᾶ δὲ ὑπερβολὴν ξηρότη- 
τορ, ὡσανεὶ δίξ ας μὴ ἔχοντα, τὰ δὲ λοιπὰ οὐ μόνον διὰ, 
Ζὸ νευρώδη καὶ λεπτὰ εἶναι, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ἀφίστασϑαι 

αὐτῶν τὰ χείλη 17 ἀλλήλων. τρώσει-. οὐκ ὀλίγον ἢ ἢ χκαϑό-" 
λου ξἕστὶν εἰπεῖν ἐπὶ αὐτῶν. διὰ τὸ ἐξ ἀπέρμασος ἔχειν ἰ 
τὴν γένεσιν. Ἰστέον, δὲ ὅτι, γνάϑου τὸ λεπτόν ἐστὲ τὸ ως 

φαξὺ δέρμα τῆς τε ἄγω γένυος καὲ τῆς κάτω, ἔνϑα ἐστὲ 
τὸ μυῶδες πλάτυσμα. ἀκροποσϑίη δὲ - τὸ. τὔτρον τῆς πό- 

οϑης ἤγουν τῆς βαλάνου. 

4411. «1ὔξεσθαι μὲν λέγει τὸ. γεννᾶσϑαι τοιαύτην 

χὴς τοῦ βιβλίου λέγει ὅτε οὐκ εἶπεν ἐπὶ τρώσει τῆς χεφολῆς, ἀλλ πὶ 
διαχοπῆ τὴν ἂν βάϑεε τομὴν αὐτῆς τῆς οὐσίας τοῦ ἐγχεφάλου 
ὑπο:έϑεται. ; ἰ 

17 060}. ἘΒῸ. οὐ χαϑ' ᾿ξαυτὰ τὰ ὀστᾶ συμερύονται ξαυτοῖς, ἀλλὰ 

διὰ μέσου ἑτέρας οὐσίας, λέγω δὴ τοῦ πώρου: -- ποσϑίδα τὸ δέρμα 

παλεῖ τὸ ἐπεχείμενον χαὶ ἐπιχαλύπτον τὴν βάλαγον. - γνάϑου τὸ 

λεπτὸ» περὶ τοῦ μυώδους πλατύσματος λέγει. ᾿ 
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οὐσίαν, οἵα τοῦ διαχοπέντος ἐστὶν, ὡς ἔπὶ τῶν κοίλων 

ἑλκῶν σὰρξ βλαστάνουσα, συμφύεσϑαι δὲ, ὅταν τοῦ δια. 

κοπέντος τὰ. χείλη κολληϑῆ- 

“' 
Ἔν ἐς τὴν κοιλίην αἷμα 1) ἐχχυϑῇ παρὰ φύσιν, ἀγά- 
ΩΣ ἐμπυηϑῆναι. --τ 

ΘΕΟΦ. 2) Τινὰ ἔχουσι τὸ ἄρϑρον, τινὰ οὐκ ἔχουσι 
καὶ εἰ μὲν ἔχϑοι τὸ ἄρϑρον, περὶ τῆς σιτοδόχου γαστρός 
ἔστιν ὃ λόγος" εἰ δὲ οὐκ ἔχουσι, σξ ἐρὶ, πάσης ποιλότητορ' 
χαὶ ΡῈ ἀμφοτέρων ἀληϑὴς ὃ λόγος. εἴτε γὰρ ἐν τῇ 1 γαστρὶ. 

εἴτε ἐν ἄλλη οἱφδήποτε παφὰ φύσιν κοιλότητι αἷμα ἐχ- 
χυϑῇ, σήπεται, διότι τὸ αἷμα καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὸ γάλα 
ἔξω τῶν οἰκείων τόπων γινόμενα ϑρομβοῦται καὶ εὐθέως. 
σήπεται νεκρούμϑνα. 

Ἐ . 39 “ - 5 ;ὔ ’ 

Ξ 4414. Ἐλ γὰρ ξχχυϑῇ ποτε τῆς οἰκξίας κοιλότητος 
2 ΩΣ ὦ ’ , , - , π “ 

αἱμα εἰς ξτέραν κοιλότητα, μένειν τοὐτῷ τῷ αἵματι σπταντα- 
πασιν ἀμήχανον, ἀλλὰ μὴ μόνον ἐκπυηϑῆναι, ἀλλὰ καὶ 

’ Α - Ν ᾿ ΠῚ “- 

μελαίνεσϑαι καὶ ϑρομβσοῦϑαι. τὸ γὰρ ἐκττυηϑῆναι γενι- 

πκώτερον ἐκλαμβάνουσιν «εἷς τὸ φϑαρῆγαι.. 

χα. Τοῖσι μαινομένοισι, κιρσῶν, ἢ αἱμοῤῥοΐδων ἐπιγεῦο- ὦ 

μένων, τῆς μανίης λύσις. --- ἷ 

ΘΕΟΦ. Νὺν μανίαν τὴν μελαγχολίαν λέγει καταχρώμενος, ᾿ 

ἥσις ἐπὶ μελογχολικῷ χυμῷ γίνεται" ἥ γὰρ κυρίως μανία 

ἕκστασίς ἔστι τῇ λογισμοῦ ἐπὶ ξανϑῇ χολῆ γινομένη. μὲ 
λαγχολίας οὖν ὑποκειμένης, ἐὰν κιρσοὶ ἢ αἱμοῤῥοίδες 
ἐπιγένωνται, ἀπαλλαγὴ γίνεται τῆς μανίας τῷ λόγῳ τῆς 
ΦΣ τῶν χυμῶν καὶ τῷ λόγῳ τῆς μεταστάσεωρ. καὶ ἱ 
ἢ μὲν μετάστασις δηλοῦται διὰ τῶν κιρσῶν, Ἷ δὲ ἔχχρι- 
σις διὰ τῶν αἱμοῤῥοΐδων. ; 

4.1. Ἐνταῦϑα μανίαν τὴν κυρίως μελαγχολίαν κα- 

1) δυῇ γ. 6. 2) Ο0Ώ. ΒΒ6, οὐ δεῖ δὲ χατὰ ουϑέχειαν ἀναγνῶ- 
γαιν ἢν εἰς τὴν χοιλέην αἷμα ἐχχυϑῇ παρὰ φίσιν, ἐπειδὴ οὐδέποτε 
χατὰ φύσιν αἷμα ἔξωϑεν τῶν ἀγγείων ἐχχεῖται εἷς τὴν “οιλίαν. διὸ 
δεῖ ἀναγνῶναι ϑὅτως" ἢν εἷς τὴν ποιλέην αἷμα ἔχχυϑῆ, χαὺ στίξαι». “ 
χαὶ εἰπὲ λοιπὸν παρὰ- φύσιν ἐστὶ τοῖτο. 
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λεῖ, ἐ ἐχὶ τὴν ἀπὸ ὁ χολῆδ. χιρσὸς γάρ ἔστιν ἀγεύρυνσις τῶν φλ 8- 
βῶν τῶν ἐν τοῖς μηροῖς καὶ σκέλεσιν, ἀπὸ παχέος χαὲ μ8- 
λαγχολικοῦ γεννώμενος αἵματος, “ὠϑούσης. τῆς φύσεωρ᾽ εἷς 

ἀκυρότερα μόρια, τοὺς τὴν μανίαν ἐργαξομένους χυμοὺς, 
καὶ μάλιστα ὅταν ὦσι μελαγχολικοὶ καὶ παχεῖς... εἰ δὲ 
τῶν εἰρημένών πωϑῶν ἕπεται γένεσις χ»:τῆς. μανίας λύσις. 

'χβ'. Ὅκόσα π. : [χαὲ δήγματα ἐκ τοῦ νώτου ἐς τοὺς 

ἀγκῶνας μεταβαίνει, φλεβοτομίη λύει. --- 

ΘΕΟΦ, ἢ Ἔνταῦϑά φησιν ὅτι ἐὰν γέρηται ἄλγημα 
ἢ δῆγμα περὶ τὸν γῶτον, ἐνεχϑῇ δὲ περὲ τὸν ἀγκῶνα, 
τὴς ὀδυνηρᾶς δηλονότι αἰτίας ἐκεῖσε Τραπείσης, δεῖ τὴν 
κατ ἀγκῶνα φλέβα τέμνειν" ἐκεῖ γὰρ ἐῤδευσεν ἢ ὕλη καὶ 
δεῖ καὶ τὰς χενώσεις ποιεῖσθαι διὰ τῶν ξυμφερόντων χω- 
θίω». εἰ δέ τις λέγξδι, πῶς τὸδ᾽ ὀγγπᾶ ̓ χαταβαίνει ἀπὸ τοῦ 

γώτου εἷς ἀγκῶνα, λέγομεν οὐ τὸ δῆγμα, ἀλλὰ τὰ κατὰ 
συμπάϑειαν ἀλγήματα λέγει καταβαίνειν, τῆς ὕλης ἐκεῖσε 
τρεπομέξνῆς.- νυ: Σ ᾿ 

(γ. Ἣν φόβος «καὶ δυσϑυμίη πος χρόνον 2) ἔχοντα. 
“διατελέῃ, μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον. --- 

ΘΕΟΦ.- Ὃ μελαγχολικὸς χυμὸς ὡς τῇ χροιῷ ζοφώ- 

δὴς ὧν 3) μολύνει τὸ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ ἱνυχικὸν πνεῦμα 

ἀτμοειδῶς ἀναφερόμενος χαὲ ποιεῖ φόβον. σποιδῖ καὲ δυ- 
σϑυμίαν καταψύχων τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν, ὡς δὲ 1 παχὺς τῇ 
συστάσει καὶ μακροχρόνια σποιξδῖ πάϑη. ἐὰν οὖν πολὺν. 

᾿χρόνον φόβος χαὶ δυσϑυμία κρατῇ), εἰκότως μελαγχολικὸν 

τὸ τοιοῦτον κἀντεῦϑεν προλέγει. ἢ τέχνη, ὅτι μελαγχολε- 
κὸν γενήσεται, τοῦ ἐγκεφάλου πάσχοντος διὰ τὸ 0 
ἐν αὐτῷ. τὸν μελαγχολικὸν χυμόν, : 

41.431. Εἰ μὴ Ἴ τινὰς προφανεῖς αἰτίας τοῦτο γέ- : 

ψηταὶν οἷον λύπην, ϑυμὸν καὶ τὰ τοιαῦτα. 

κ΄. ᾿Ἐντέρων ἢν ̓ διακοπῇ τί τῶν. λεπτῶν, οὐ ξυμ- 
φύεται. --- 

4) 005. ξ|56. ἐστέον δὲ ὅτι τινὰ τῶν ἀντιγράφων ἔχουσι δήγ- 
ἕατα, ἐφ᾽ ἧἦ γραφῇ οὐχ ἁρμόζει τὸ ἘΕΕΕΡΕΙΞΕΙ: τὴν ὀδύγην. 2) ἔχδ-- 

σα Ὦ. 8) ΠΑ ει Υ. ἃ. Ξ 

1. 92 
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ΘΕΟΦ. 1) Ἢ αἰτία ἐν τῷ ἀνωτέρω ἀφορισμῷ, ἀρῆς 

ται, ,»ἐπὴν διακοπῇ." 

κα, Ἐρυσίπελας ἔξωθεν. 2) κατοαχυϑὲν, ἔσω τρέπεσϑαι, 
ΡΣ 3 ΚΡ Ραζησο, Ξ Χ βίῳ 2 ω.7 25 

οὐκ ἀγθόν" ἐσωϑὲν δὲ ἕξω, ἀγαϑὸν. -- 

ΘΕΌΦ. Οὐκ ἐρυσίπελας μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶν δτιᾶν 

ἄλλο ἀπὶ ἔσω ἔξω τρεπόμενον, ἀγαϑὸν, ἔξωϑεν δὲ ἔσω, 

κακόν" τὸ ειὲν ἀ ἰγαϑὸν, Ὅτι εἰς ἄκυρα μόρια ἥ μετάστασις 
γίγνεται, τὸ δὲ κακὸν, ὅτι ̓ ἀπὸ ἀκύρων εἰς κύρια μετή- 
γᾶχτο ἡ ὕλη. 

κε΄. Ὅκόσοισιν ἐν τοῖσι 3) καύσοισι. τρόμοι γίνονται, πα-᾿ 
ρακοπὴ λύει. --' 

ΘΕΟφΦ. Τρεῖς ἀρχαὶ εἶσιν ἐν τῷ σώματι, ἐγκέφαλος, 

καρδία καὶ ἧπαρ" καὶ "υριώτατος ὃ ἐγκέφαλος, δυριω- 
τέρα ἢ καρδία, κύριον τὸ ἧπαρ. διὸ καὶ πρῶτος ὅ ἔγκε- 
ῴαλος τέτακται, δεύτερόν ἡ καρδία καὶ τρίτον τὸ ἤπαρ:. 

καὶ ἐκ μὲν τοῦ ἐγκεφάλου τὰ νεῦρα, Ἴς καρδίας αἵ 
ἀρτηρίαι καὶ ἐξ ἥπατος αἱ φλέβες. διὸ τὰ μὲν νεῦρα ἐν 
βάϑε: ἦ φύσις ὡς τίμια ἔταξε, τὰς δὲ φλέβας ἐπιπολαίως 

ὡς ἀτίμους, τὰς ἀρεὴ ηρίας μέσας. τούτων οὕτως ἐχόντων, “- 

ἐὰν ἐπὲ χαύσῳ τρόμοι γένωνται, ἢ παρακοττὴ λύει τὸν 
καῦσον" τὰ γὰρ στοιοῦντα τὸν πυρετὸν αἴτια εἰς τὰ νεῦρα, 
μετέστη; ἐξ ὧν οὗ τρόμοι, ξξ ὧν χαὲ ἣ παρακοπὴ τουτ- 

ἔστιν ἢ παραφροσύνη, τῆς ἀρχῆς συμπασχούσης. σπλὴν 
λύει, ἐπὶ κακῷ δὲ, διὰ τὸ χύρια μόρια δέχεσθαι τὴν 
ὕλην. 

2414. Τὰ γὰρ τὸν Ξοῦσον ποιοῦντα, χατὰ τὸ φῖε- 
βῶδες ὑπάρχοντα γένος, ὅταν εἰς τὰ γεῦφα μεταστῇ, τρό-. Ἂ 

μοὺς μὲν τερῶτον ἐργάζεται, συμπασχούσης δὲ τῆς ἀρχῆς». 

καὶ παραφροσύνας. οὐ κυρίως δὲ λύσις ἡ διὰ παραφρο- 

σύνης τοῦ καύσου᾽ ἐκεῖνα γὰρ. λύειν φησὶν αὐτὸς, ὅσα ἔπι 

γινόμενα τὴν κατασκευὴν. ἀναιρεῖ τοῦ πάϑους, οὐχ ὅσα 

γεννᾷ ἕτερον, οὐδὲν ἧττον τοῦ πρόσϑεν κινδυνῶδες. 

1) ΞοΒοϊ θη. οὔ. Υ. ἃ. Ὁ), διὸ χα τινές φασι παρεντεϑειμένο» 
. ξοῦτο εἶναι δἀάϊέ Α. ἃ, 2) ἐπιχεόμενον ἣν ἔσω τρέπηται Υ͂. ὁ. 8) πὺ- 
θετοῖσε καυσώδεσι Ὗ. ἃ. 6. 
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, Ὃχόσοι ἔμπυοι ̓  ἢ ὑδρωπικοὶ τέμνονται Ξ ἢ χαΐονται, 
 Π: χοῦ πύου; ἢ τοῦ “ὕδατος ἀϑρόως,. πάντως. 

ἀπόλλυνται. -- : ᾿ ᾿ 

ΘΕΟᾧΦ. 1) Οὗτος. ϑεραπευτικὸς 9) ὁ λόγος χαὶ χευ-. 
θουργοῖς ἁρμόδιος. ἐμπυοί εἶσιν οἵ ἡϑροισμέ ἕγον ἐχόντερ 

πολὺ πῦον εἰς τὰ κενὰ ἐοῦ θώρακος, ὑδρωπικοὶ, δὲ οἱ 

ὄχον δ΄. οὐγρὸν πολὺ ἐν μέσῳ περιτογαίου καὶ. ἐντέρων. 

οὗτοι οὖν τεμνόμενοι ἢ καιόμενοι, ἐὰν ἀϑρόως πενωϑῶ- 

σιν, ἀπόλλυνται πάντως, διότι οὗ ἀϑρόαι μεταβολαὶ σφα- 

λεραὶ, ὡς καταλύουσαι τὴν δύναμιν, ἢ διὰ τὸ “: ἀϑρόᾳ 

πενώσϑδε Πρ} χαὲ ζωτικὸν καὶ ψυχεχον πνεῦμα, 

ἐξ ὧν ὃ θάνατος ἕπεται. διὰ τοῦτο οὖν αὐτοὺς οὐκ 

᾿ἀϑρόως κενοῦν, ἀλλὰ. κατὰ μέρος καὶ καὶ ἀναλογίαν τῆς 

δυνάμεως ὃ Ἱπποκράτης συμβουλεύει. 

441. 2 ὀνομαζ δὲν εἴωϑε μάλιστα τοὺς ἐν 

τῇ μεταξὺ ὉΠ 09 1 τὲ καὶ πνεύμονος εὐρυχωρίᾳ τὸ πῦον 
ἔχοντας. : 

κη΄. -Εὐνοῦχοι οὗ ποδαγριῶσεν; οὐδὲ φαλακροὶ γίνονται. --- 

ΘΈΟΦ. 8) Οὐ ποδαγριῶσι μὲν διὰ τὸ μὴ } γίνεσϑαι. 

“βρ θασμὸν ἐπὶ αὐτῶν τῆς ὕλης καὶ τ κίνησιν, δὲ ἧς 
5) ξοιχεν ἔπανίστασϑαι τὴν φύσιν καὶ ἀποδιώκειν τὴν 

ὕλην. ἐπὶ τὰ ἀσϑενέστερα μόρια, τοὺς πόδας. τοῦτο δὲ 

γίνεται, διὰ τὸ μὴ κεχρῆσθαι. αὐτοὺς ἀφροδισίοις.. οὐ φα- 
λακροῦνταϊ δὲ, ἐπειδὴ. ϑηλυγενεῖς: εἶσε καὶ ἔχουσι πολλὴν 

μέσῳ τῶν πλευρῶν 
ὑδρωπικοὺς ἔτεμνον» 

γίνεται - ἔγγιστα 

ῃ ΟΟΏ. Ἐ5Ξ6. ἔχαιον δὲ τοὺς πος ἐν 

τυχὸν ἂν τοῖς μεσοπλευρίοις ευσίν. --- τοὺς δὲ 
ἤτοι παρεκέντουν (- ὃ χαὶ μέχρι τοῦ παρόντος 

τοῦ ὀμφαλοῦ ὡς ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν πτθος χαὶ ὀλίγον παραχότω" -- ὡς 

γὰρ ὁσημέραι ὁρῶμεν γινόμενα τοὺς ἀφυεῖς τῶν ἘΠ Ὡς ὅτε 
ἡγίχα καύσωσιν, ἢ παραχεντήσωσιν. καὶ ϑεωρήδωσι πολὺ ᾿ὑγρὸν ἢ 

πῦον Ζενούμενον, ἀγάλλονται καὶ ἔν ταῖς χερσὶν αὐτῶν ἀπέψυξαν. 

2) ἴπη86 ἄεππο ἐπεῖρεε (ρἀ. Ναπίδημβ. 3) 81}. ΟὟΥ Ῥούδεγα 8 

Ῥεάϊδυϑ ἱποῖρ 1 Νδίστα θΊΘΡΕΠΗ τὰ περιττώριατα εἰς τὰ ἀνυρύ- 
τέρα “μόρια χαὶ τὰ- πόῤῥω. τον διὰ τί δὲ ἐν τοῖς ὥρϑροις συνέστα-" 

ται Ὁ. δευματισμὸς τῆς ποδάγρας; ὁ -- ὅτι- “γευρώδη εἰσὶ ζχαὶ ὀστώδη 

αὶ ψυχρὰ καὶ εὐπαϑῆ. 4) κένωσιν Ὗ΄. ἃ. ο. κίνησιν Ν. Ὁ, δ) ξοη- 
βδασνες Ὁ. Γεἴωϑεν. ε 
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ὁγρότητα, πλεονάζουσαν καὶ ἐπιῤῥέουσαν ταῖς ϑριξὶν, ὁ εις 

ἧς αἵ τρίχες τρέφονται καὶ πληϑύνονται. “πλὴν ἐν τοῖς 
“ 

ἄῤτι χρόνοις καὶ ποδαγριῦσι καὶ φαλακροῦνται διὰ τὸ 
2 

ἀργὸν τοῦ βίου χαὶ τυυφηλὸν τῆς διαίτης καὶ τὴν πολλὴν͵ 

οἱνοφλυγίαν. 

δὲ 

-. ἡ ἢ τ ΕῚ 
414. Τοὺς εὐνούχους τὸ πάϑος τῆς τῶν ὄρχεων 
δες "Φ "5 ἢ Ξοξός κ᾿ ,“,΄" 

τομῆς ὁμοιοῖ ταῖς γυναιξίν" ὡς γὰρ ἐκείναις φαλάσρωσις 
ἐπ ἢ , ) ἀλο Ρ Σ Ρ  Ε 

οὗ γίνεται διὰ τὸ ψυχρὸν τῆς κράσεως, οὕτως οὐδὲιτοῖς 
εὐνούχοις. τὸ μέντοι μὴ ποδαγριᾷν αὐτοὺς ἴσως ἐν τοῖς 
Ἱπποκχράτους χρόνοις ἀληϑὲ ὃς ἣν διὰ τὸ τοῦ βίου κόσμιον 

αὐτῶν, ἐν δὲ τῷ νῦν οὐκέτι δὲ ὑπερβάλλουσαν ἀργίαν. 

καὶ βρῶσιν καὶ πόσιν καὶ ἀκολασίαν τῆς διαίτης" τὸ ὁ 

τοιοῦτον γένος τρυφηλὸν καὶ μέϑυσον. : 

, Α 2 - ὃΝ ᾿ ᾿ ’ 2).»,0Οὄ ε: 
χ9 . Τυνή ου ποδαγριᾷ, 1) η»ν ἐἢ τα “αταμήνια αὐυτξῇ ᾿ 

ἐκλίπῃ. τε ΄ 

ΘΕΟΦ. 2) 41: γυναῖκες οὐ ποδαγριῶσι, διότι περι- 

ουσίαν χυμῶν οὐκ ἔχουσι τῇ ΖΕ »ν ὥώσει τῶν καταμηνίων. ἐὰν 

δὲ συμβῆ αὐταῖς ἐ ἐπισχεθῆναι αὐτὰ, ποδαγριῶσι 11. 

μίας πληρούμεναι, ἣν ἢ φύσις ἐπὶ τὰ ἀσϑενῆ καὶ ἄχυρα ᾿ 

καὶ πόῤῥω μόρια ἀποδιώχει ὡς ἄχρηστον κἀντεῦϑεν γίπ. 

γεταιὶ ποδάγρα. 
᾿ 7 - 5» -.» - ἜΦΡΘΣ 2.41. Ἐπὶ τῶν ἀφροδισίαζόντων τείγνεται τὸ γευρῶ- 

, ! -“ - . 
δες γένος ἅπαν, κἀντεῦϑεν ἐνασϑενοῦν, δεχόμενον τὸ 
δεῦμα, ὑποκειμένης πληϑώρας καὶ ἀπεψιῶν, πάσχειν 
ἀρϑῖτιν εἰκός. : 

’ “ - 3 5 - : - ᾿ .- .λ. Παῖς οὐ ποδαγριᾷ πρὸ τοῦ ἀφροδισιάζειν. --- 

ΘΕΟΦ. Οἱ παῖδες πρὸ μὲν τοῦ ἀφροδισιάζειν, οὗ 

ποδαγριῶσιν, εἶ, καὶ σεξριττωματιχοί εἰσι διὰ τὸ πληβῃε. 
τ 

1) πρὸ τοῦ ἀφροδισιάζειν Ἵ) «ἐχλέλοιπεν αὐτὴν. Υ. «ς. 2) ΟὉ Ὁ. ἘΒ0, 
τιγὲς δὲ ἐξ αὐτῶν χοὶ καϑαιρόμεναι ποδαγριῶσιν, οὐ διὰ τὸ χαϑαΐ- 

θέσϑαι, ἀλλ ὅτι ἀταχκτοῦσι, καὶ διὰ ἀχρατοποσίαν πολλὴν χαὶ διὰ τὸ 
λουτροῖς σολλοῖς χεχρῆσϑαι πρὸ πέψεως χοὶ μετὰ τροῦρ ἡ», χαὺ διὰ τὸ 
ἀκολάστως “ἐχρῆσϑαι συγουσίαις. ὁ δὲ Ἱπποχράτης (ησὺ»; γυγαιξὺξ ἘΞ 

τὰ “αταμήτι ἣν ἐπισχεθϑῶσι, πώγωνα φύει. 



ὯΔ “κα, ) αἴ τ κγ΄ “2 5, ; - 
λὲς τῆς διαέτης » Ὅτε οὐ γένεται αὐτοῖς βρασμὸς ἀποχῆ 

; ῳ , Ἁ Α τ - - 

“φῶν ἀφροδισίων. μετὰ δὲ τὸ ἀφροδισιαξΐειν ποδαγριῶσι 
"“ , - - Ν - ἘΣ σφ, - 

τῷ λόγῳ τϑ᾿ βραδμϑ καὶ τῆς “κινήσεως τῆς ἐχ τῶν ἄφρο- 
δισίων; ἅπερ χύσιν ποιρῦντα. τῶν ὑλῶν χαταβλάπτουσι 
τοὺς πόδας, εἰ τύχοε αὐτοὺς εὐπαϑεῖς, εἶναι, καὶ τὴν πο- 
δάγραν ποιοῦσι». 

λα΄.. Ὀδύνας ὀφϑολμῶν ἀκρατοποσίη; ἢ πος ἢ ἡ πυρίη; 
ὴ φλεβοτομίη. ἰῆται, ἢ φαρμαπκοποσίη. --- 

ΘΕΟῷ. Ὁ Ἢ ὀφϑαλμία ἢ κατ ἰδιοπόϑειαν γένεται 
“ἢ. χατὰ συμπάϑειαν. κατ ἐδιοπάϑειαν μὲν, ὡς ἡνίκα 
οὖσα ἢ ὕλη παρὰ τὸν ὀφθαλμὸν ἐνοχλεῖ ἢ παχεῖα καὶ 
δυσεχμόχλευτος ἢ λεπτὴ καὶ δοιμεῖο, ἢ ὡς ἡγίχο δυο- 
κρασία ἐστὲ ψιλὴ περὶ αὐτὸν, ἐλαχίστην ἔχουσα ὕλην" 
᾿χρτὰ συμπάϑειαν δὲ, ὡς ἡνίκα πάσχει ὃ 2) ὀφθαλμὸς ἢ Ἶ 
ἐν ἕνὶ μορίῳ τουτέστιν ὃν ἐγκεφάλῳ ἢ τινε τοιούτῳ πλῆ- 

1) ΟΟΡ. Ἐ50. 1. )παρά ἀδοξόν ἐς: χαὶ ξένον τὸ ἐΣπεῖν, "“ ὀδύ- 

γὴν ὃφϑ. αλμῶν λύει"--- ἀλλὰ χαὶ τὸ λδτρὸν πὼς λύει ὀδύγας ὀφθαλμῶν, πὶ πο- 

ες Ξε εἱς, 2)τὰ συγήϑη 5υπὶ γϑῆ86. βθεῖίο, χάϑαρσις ἤτοι ΤΕ ΞΕ Ξ 

γ τέ [ δήποτε διαφόρων ϑεραπειῶν μινημογεύαάς ὁ Ἱπποκράτης οὐχ εἶπε 

: ᾿: τὴν διάφορον ὀφϑαλμίαν, ἀλλὰ παρεσιώπησεν; 4.) δεῖ ζητῆσαι, 

εἰ ὑφϑαλμία ἁπλῇ, εἰ χατὰ πρωτοπάϑειάν ἔστιν “ἢ ἢ σύνϑετος χαὶ χατὰ 

συμπάϑειαν τοῦ παντὸς σώματος. --- καὶ ὅτε ἐστὶν ἁπλῆ ὀϊρῥθαλμία 

σαὶ σύγϑετος, ὃ Ταληνὸς τοῦτο Ὁ αυμδοίως ἀποδείκνυσιν ἐν τῷ ὑὕπο- 

μινήματι διά τινος ἱστορίας. λέγωγ,͵ ὅτι ἣν ἂν Ῥωμῃ ἄριστρς χαὶ ϑαυ- 

μαστὸς πεῤιοδεύτης ὀφθϑαλμιχὸς αιϊ 5ἰ πη ρ]ς 65. ὀρ βϑιῖαθ. με γι .6 

ουγαραΐί, σοϊηροβιίαβ ἱ. 6. 6Χ ΕἸΕΙΙΟΣα ἘΠΊνΘΥΘΔΙΣ οΥσπάδ5. ποη οππ 
ταθαί. ὅ.) αυοί ὀφθαλμέαι. 8) δἰπιρῖθπ, Ὁ) σύνϑετος, α. κατὰ ποιότητα. 

β. ποσότητα. 7. συναμφότερον. 8) 5 ΠηρΙ6 χα. 1. ὑπὸ "γλέσχρων χαὶ πα- 

“χέων χυμῶν 2. ὑπὸ λεπτῶν καὶ δοιμέων. Βυπὲ ααΐπαας αἀιξξογοπίῖϊδθ ς 

Ἐ) βρ!οκ ὑπὸ γλίσχρων. χοὶ πύχεον ὍΣ οὔχαίατ' νἷηο, ααοα τγὰ- 

τ χρίαρι! οὐπηῖο. -- ἔγζαῦϑα δὲ γενόμενος ὃ «Ῥιλάγριος ϑαυμασίως ἐπέ- 
στῆσε χαὶ λέγει χοὰ τὴν δοκιμασίαν τοῦ οἴνου, ποῖον δεῖ. εἶναι τὸν. 
οἶνον τὸν ἐπὶ τοῖς ὀφϑαλ μέσκις παραλ αμβανόμενον, -- λευκὸν, γλ ὑχῦνις, 

“μηδὲ παλαεὸν οἰ προσδιορισμὸν δἀάὶϊέ, 51 Βοπῖο εὐπαϑής ἔδτε τὴν 
φειραλὴ». τ 5 »εχωραμμένον Υἱ θην, ΠΟ ἄχοατον. 9) διὰ δυοσξοει 

σίαν τοῦ παντὸς σώματος. Ουτὰ λουτροῖς, 3) Ορβιβαι σιῖαμ, 1τάϊορα- 

ταϊοᾶπι ἃ (6 ρ 5 δὲ δογῖθυβ Βυπποτῖθηδ. συγ, τῇ πυρίᾳ διὰ τοῦ ὅερ- 

μοῦ ὕδατος 4) τὴν “ατὰ 7 ποσότητεε νΘΒΆΘΕ Βοοίοηθ. 8) τὴν» κατὰ πϑιό- 

τήτα ρυτραίίοης, 2) λογιαμὸς Υ. ἃ. ᾿ Ξ 
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ϑὸς ὕλης ἔχοντι ἢ τῷ" παντὶ σώματι ποιότητι ἢ ποσότητι ᾿ 
χυμοῦ ἐμοχλουμένῳ ἢ δυσκρασίᾳ. διαφόρων οὖν τῶν αἷ- ᾿ 
τίων τῆς ὀφϑαλμίας διάφορος καὶ ἢ ϑεραπεία" τὴν μὲν 

γὰρ ποσῷ κατὰ συμπάϑειαν λυποῦσαν ὀφϑαλμίαν ϑερα- 
πεύει ἢ φλ ἐβοτομία τῷ λόγῳ ΠΣ κενώσεως, τὴν δὲ ποιῷ 
ἢ κάϑαρσις᾽ καϑαιρομένου γὰρ τοῦ. αἰτίου τῆς ὀδύνης, 

2} αὕτη παύεται, τὴν δὲ καϑ' ἰδιοπάϑειαν λόγῳ πάχους 
4 ς 2 , -“ ΄λ , Ξ ν { Π ᾿ 

ὕλης ἢ ἀκχρατοποσια τῷ λεπτυνειν καὶ ϑερμαινειν χαὶ 

διαφορεῖν τὴν ὕλην" τὴν δὲ δριμύτητι ὕλης καὶ δυσχρα-. 
ἊΣ ς ’ ὃ , δ διας 2 -"Ὕ τὴ υ} ὍΝ τὸ ς , ὴ 

δίῳ ἡ πύρία, διὰ τὸ ὀιαφορεῖν τὴν ὕὉλὴν ἢ τὸ ὑὕγραινειν 
Α 2 ΤΟΣ ΣΣ Ν Α , ο - ἘΣ κι 

καὶ εὐχρατοῦν᾽ τὴν δὲ δυσερασίαν ὅλου τοῦ σώματος τὸ 
ἈΝ - 2 - , 

λουτρὸν τῷ αὐτῷ λόγῳ. 

2421. Ἔκ πείρας μοι δοκεῖ μᾶλλον, οὐκ ἐκ λόγου 
τινὸς ὃ Ἱπποκράτης ἐγνωκέναι ταῦτα. οὐδὲν γὰρ ϑαυμα- 
τὸν, ὀδυνώμενον ἄνθρωπον, ἐπὶ λουτρὸν δρομήσαντα παύ- 
σασϑαι τῆς ὀδύνης ἢ κωλυόμενον οἴνου πίνειν, εἴτα οὖ- 
δὲν ὀγιγάμενον, δρμῆσαι πρὸς αὐτὸν, ὄντα καὶ ἄλλως οἱἷ- 
γόφλυγα, κἄπειτα ὠφεληϑῆναι. χαϑάπερ οὖν καὶ ἄλλα 
πολλὰ τοῖς ἰατροῖς ἐγράφη ἀδιορίστως, οὕτως καὶ ταῦτα 
δοκεῖ μοι γεγράφϑαι, μήτε λογικῶς εἰπόντος αὐτοῦ τὰς 

Τ᾿ Ως “ἢ Ἁ Ἅ 2 -Ὁ ΡῚ , ᾿ 

διαϑέσειο, μήτε τὰς συνδρομὰς ἐμπειρικῶς. ἐγεγραφξι. 
- “- - 2 ᾿ 

γοῦν ταῦτοα τεθεαμένος καὶ πιστεύειν αὐτῷ χρή. οὐ μὴν 
« , “-“ ὅπό γὲ τῶν διδασχάλων τινὸς εἶδόν ποτε προσενεχϑὲν 

, - ᾿ κάμνοντε τοιοῦτον βοήϑημα. 

λβ΄. Τραυλοὶ ὑπὸ διαῤδῥοίης μάλιστα ἁλίσκονται μακρῆς. - 

ΘΕΟᾧῷ. Ἥ κατὰ φύσιν διάλεκτος γίνεται, ποτὲ μὲν 
φερομένης τῆς γλώττης πρὸς τοὺς τομεῖς καὶ στηριζομέ- 
γῆς ὐτονωτέρας οὔσης; ἄλλοτε δὲ ἀνακλωμένης ὡς ἐπὲ 
τὰ ἄνω" τῇ γὰρ διαφόρῳ κινήσει τὴν ἐκφώνησιν ποιοῦσα 

᾿σὴν διάλεκτον ἀποτελεῖ. 1) ὁ δ τραυλισμὸς δὲ γίνεται, » ἐνί- 
οτε βραχυτέρας τοῦ προσήκοντος᾽ γεγονυΐας τῆς γλώσσης; 
ὡς μὴ φϑάζειν “δλώρς στηρίζεσϑαι πρὸς". τοὺς τομεῖς; 
ὅπέρ σπάνιον, ὀνέοτε δὲ μαλακωτέρας καὶ ὑχθοτόρος τὴν 

1) Θεϊθηάαμ αὐὶοπὶ δβέ ἄσος. δοτὶ αἰδοίάς εἶτοα νοσθῖι χλαρρον 
εἰ βδοαγχον», εἴγοδ Ἰοευϊπθην δαΐοπῃ Ῥβ6] πα δὲ ἰχαηϊαπι Ο, δὐά!, 



ὅθ 

πράσων οὔσης ἢ. τ υϑὶ αὑτὴν ἢ διὰ, τὸν ἐγκέφαλόν'" τῷ πλη- 
ει γὰρ βαρυνομένη οὐ δύναται ἀνακλασϑῆναι κἀντεῦθεν 
ο τραυλισμὸς γίνεται, περὶ οὗ καὶ ὃ λόγος τῷ Ἡπποιρά- 
φει, ὅσοι οὖν τραυλοὶ τρόπῳ τοιϑτῷῳ γίνονται, οὗτοι. διαῤ- 
ῥοίαις εὐάλωτοι" τοῦ γὰρ ἐγκεφάλου τοῦ τὴν ολῶεξων 
ὑγραίνοντος, ἐξ ἡ ἧς ὃ τραυλισμὸς γίγνεται, δευματίξζοντος : 
τὴν γαστερα, ἢ χρονία διάῤῥοιε, ἕπεται" χαὶ τῆς γλώσσης. 
δὲ ὑγροτέρας οὔσης. ̓ φύσει, καὶ τὴν κοιλίαν εἰκὸς εἶναι 
τοιαύτην, ὡς ἂν ϑατέρου τῶν χιτώνων. αὐτῆς κοινοῦ πρὸς 
τὴν γλῶτταν ὑπάρχοντος, ἧς. καὶ οἰκεῖον πάϑος ῇ 7οῖυ- 

᾿ χρόνιος διάῤῥόια. 
᾿ 

“ΖΑΜ. “Ἢ τοῦ ἐγκεφάλου ἃ ἄμέτρος ὑγρότης ποιεῖ, τὸ 

τ πν ἀφ᾽ ἧς ὑγρότητος. καὶ αἱ διάῤδοιοι Ἴενοντο]. 
τῷ γὰρ ἐγκεφάλε τοιαύτην ἔχοντος χράσιν, ἀποῤδεῖν μὲν 
εἰκός ἐστὶ περιττωμάτων ὑγρῶν πλῆϑος, ὑποδέχεσϑαι δὲ 

αὐτὰ καταῤδέοντα τὴν γαστέρα κἀντεῦϑεν τὸν ἄνϑρωπον᾽ 
διαῤῥοίαις μακραῖς. ἀλίσκεσϑαιν: τῆς γλώττης δ᾽ αὖ ὅγφο- 

τέρας οὔσης σφόδρα. φύσει, καὲ τὴν. κοιλίαν εἰκὸς εἶναι 
τοιαὕτην, ὡς ἂν ϑατέρον τῶν χιτώνων αὐτῆς. χοϊγοῦ πρὸς 
τὴν γλῶσσαν ὑπάρχοντος. ἀσϑενοῦς δὲ δὲ ὑγρότητα χοι- 
λίας οἰκεῖον πάϑημα χοονέὰ ὁ υὐο μι: 

5.. 

λγ- υ; ὀξυρεγμιώδεοο, ον πάνυ τι πλευριτιποὶ γίνονται. --- 

ΘΕΟΘΦ. : Ἢ ὀξυρεγμίο γίνεται ἢ διὰ" ψύξιν. οὖσαν 
περὲ τὴ» γαστέρα ἢ διὰ φλεγματικὸν χυμὸν 'ξν. αὐτῷ τῷ 

ΠΣ τῆς γαστρὸς 1 πλεονάζοντα. τουτοῦυ᾿ οὖν οὕτως ἔγον-- 

τος; εὐλόγως ἐφ᾽ ὧν ἔστιν ἢ, ὀξυρεγμία ἤγουν ὀξώδης 
ἐρυχὴ, οὗ γίνεται πλε ευρῖτις.- ἤ. γὰρ τ ΣΝ: διάϑεσις 

ἐπὲ ξανϑῇ χολῇ γίνεται, πλὴν" σπανίως καὶ διὰ φλε γμα-: 

τικὸν χυμὸν καὶ διὰ τὅτο δἶπεεν δ᾽ Ἱπποκράτης. οὐ 'πάνυ τι. 

“ΖΗ. Τοὺς ὀξεῖαν ἔχοντας. “ἐρυγὴν οὕτανέως φησὶν 
ἁλίσχεσθαι πλευρίτισι»" "τὸ γὰρ οὐ. πάνυ τὸ τῶν σπανίως 

ε γινομένων δηλωτικόν ἔστιν, "οὐ τῶν οὐδόλως, ὡς ἔνιοι 

τῶν ἐξηγησαμένων. ἐ 

λδ΄. Ὁκόσοι φαλακροὶ, τουτέοισι κιρσοὶ μι8) γάλοι, οὗ χί- 



ὅθά 

ψονται, ὁκόσοισι. δὲ ὧν φαλακχροῖσι» ἐοῦσι κιρσοὶ μεγά- 

οι ἐπιγένωνται ; πάλιν οὗτοι γένονται δασέεο. --- 

ΘΕΟΦ. Φαλ αχροὺς λέγει νῦν οὗ τοὺς κυρίως, ἀλλὰ 
τοὺς διὰ πάϑους ἐκπτώσεως τριχῶν γινομένους, οἷον τὸς 

δὲ ἀλωπεκίαν ἢ ὑφίασιν, οὗτοι δὲ ἔχουσι ταῦτα τὰ ποῦ 
διὰ περιουσίαν μοχθηρῶν χυμῶν σελεοναζόντων ὄἄντό περὶ, 

τὴν κοραλὴν, οἵ Τῇ ποιότητι ἐκτέμνουσι τὰς δίξ ας χαὶ 
ταῦτα ποιοῦσι. ὅσοι οὖν φαλαχροὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ, " 
κιρσοὺς μεγάλους τουτέστιν ἀνευρύνσεις φλεβῶν τῶν ἐν 
τοῖς μηροῖς: καὶ σκέλεσιν οὐκ. ἔχουσι διὰ τὸ ἄνω πλεο- 

ψαζειν τὸν χυμόν. 1) εἰ μέντοι αὐτοῖς ποτε ἐπιφανῶσι 
κιροοὶ μεγάλοι, πάλιν τριχοφυοῦσι διὰ τὸ ἀπαλλαγῆναι 
τῆς κακοχυμέας τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ μεταστῆναι τὴν. 
ὕλην κάτω. 

221. Τὴν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν καλουμένην μαδάρωσιν 
ὀνομάζει φαλάκρωσιν᾽ ἐκείνη γὰρ ὑπὸ μοχϑηρῶν χυμῶν 
ἔστι γινομένη, καϑάπερ αἵ τε ἀλωπεχίαι καὶ αἵ ὀφιάσεις 
ὀνομαζόμεναι, μεταστάντων εἰς τὰ σκέλη τῶν φαύλων χυ- 

, μῶν, ἐργάζεσθαι δύνανται κιρσοὺς, ἀνακτήσασθαι δὲ τὸς 
ε τρίχας. εἰ γὰρ ἔμπροσϑεν ὑπὸ μοχϑῃρῶν χυμῶν φϑειρο- 

: μένων αὐταῖς τῶν ῥιξ ῶν, ἡ διαφορὰ συνέβαινεν, εἰκότως 
γῦν ἐπὲ τῇ μιδταστάσει τῶν χυμῶν εἰς τὴν κατὰ φύσιν 

ἐπαΐ᾽ ξ υσι κατάστασιν. ; ᾿ 
2 ᾿ 

-ῳ « Ὁ" 

λε. Τοῖσι ὑδρωπικποῖσι βὴξ ἐπιγινομένη, κακὸν, τὸ δὲ 
προγεγονέγαι, ἀγαϑόν, --- 

ΘΕΟΦ. Καοταρχγὰς μὲν τῶν ὑδέρων βὴξ )ενομέη « οὖ- 
δὲν φαῦλον ποιεῖ, ἐπειδὴ οὐ πολλή ἐστιν ἡ 2) διάστα- 
σις, ὕστερον δὲ ἐπιγενομένη χαὶ μέγα φαῦλον, διότι δη- 
201 εἷς τοσοῦτον αὐξηϑῆναι πλῆθος τὴν ὑδατώδη ὑγρότητα; ᾿ 
ὡς ἤδη καὶ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν καταλαμβάνειν" διὸ ᾿ 
βὴξ καὶ κίνδυνος πριγῆναι τὸν ἄνθρωπον" ἢ πνδυμάτων ; 
πολλῶν 3) περιουσίαν, ἐξ ὧν τῶν ἀναπγευστικῶν ϑλιβο-, 
μένων μόρον» ἤτ βὴξ “γίνξται. , : Ἴ 
--------- .-- πηι 

: τς Ὅπι, 406 ΠΛ ΟΣ νος. 2) ϑιάτασις, Ψ. ἃ. Μεθ. 3) 56 
ηλοῖ. , 



οψοέΠ[ΠέὁΠ- 
141 Π. ᾿ἄὔξησιν γὰρ, τῆς, ἀδαικαβένς, ἃ “ὑγρότητος  διοῖ 

ἡ βήξ. ᾿ ! 
λς΄. Ζυσουρίην φλεβοτομίη λύει" τόμνειν δὲ δ τὰς 

᾿Π ἔσω, --- 

ΘΕΟΦ. 2) Φλεβοτομέαν. 2. ῆϑα λέγει. χαταχρήστες. 

κῶς τὴν. σφυροτομίαν, εἴσω δὲ φλέβα τὴν οὖσαν κατ εὑὺ- 
“ϑυωρίαν τῶν γεφρῶγ. αὕτη οὖν τεμνομενῇ διὰ φλεβοτό- 

μου, δυσουρίαν λύει. τὴν διὰ φλεγμονὴν. δηλονότε γινομέ-. 
γην, διότι κένωσιν τοῦ αἰτίου τοῦ τὴν» φλεγμονὴν ποιοῦν- 
χορ ποιεῖ χἀντεῦϑεν ἀπαλλαντομένης τῆς φλεγμονῆς, 
ἀπαλλάττεται καὶ ἢ. δυσουρία. τὰς γὰρ ἄλλας δυδσουρίας 

τὰς δὲ ἀσϑένειαν τῆς. κύστεως ἢ σπασμώδη διάϑεσιν 

τοῦ περὶσφίγγοντος Πρὸς ἢ δὲ ἔμφραξιν λίϑου, οὐδα- 
μῶς λύει. : 

4411 : Τὰς εἴσω τῶν χειρῶν φλέβας φησίν. 

ς᾽ . Υπὸ πυνάγχης ἐχομένῳ, οἰδήματα “γενέσϑαι ἂν τῷ 
“φραχήλῳ ὄξω, ἀγαϑόν. --- 

ΘΕΟΦ. Ἢ αἰτία πρόδηλος". διότε ἀπὸ κυρίων του-- 
2) Χ 

τέστι ἀπὸ τῶν διὰ. βάϑους εἰς ἄκυρα, μῈ1 Ὁ] ἢ ὕλη 
ἤγουν πρὸς τὸ δέρμα. 

ΖΑ. “πὸ γὰρ τοῦ βάϑους ἐπὶ τὸ δέρμα μι8-- 
ϑίσταται. 

λη΄. Ὁκόσοισι κρυσετοὶ καρκῖγνοι γίνονται, μὴ ϑεραπεύειν 
βέλτιον" ϑεραπευόμενοι γὰρ. ἀπόλλυνται ταχέως" μὴ, 

᾿ θεραπευόμενοι δὲ πολὺν χρόνον διατελέουσε. --- 

ΘΕΟῴῷ, 8) Καρεῖνός ἔστε σκιῤῥώδης ὄγκος, οὗ χυ- 

1) τὴν εἴσω φλέβα Ψ. ἃ. ε. 2). Ο0Ώ. Ἐ56. ὅϑεν τινὰ τῶν» ἄντι- 
γράφων μετὰ καὶ τοῦ καὶ συνδέσμου ἔχουσε τουτέστιν ὅτε δυσουρέαν 

4. Ἐρετς , ε 3᾿ Π 3 , γΞὰ ἜΞ ς, 
καὶ φλεβοτομέη λύει, ὡς ἂν ὅτι ταλλα πάϑη τῆς δυσουρίας ἑτέρου 

“τρόπου ϑεραπείας δέονται. 8) ἘΒΤΌ). ὅτι ἔλερας ὃν τῷ παντὶ σώματι» 
οὗτος χαρξῖνος ἐν ἕν᾽ μορίῳ. χαρπῖνος δὲ λέγεται ἢ διὰ τὸ πληςστιχὸν 
τοῦ ζώου ἢ διὰ τὸ ξοιχέγαε τὰς ἐν ἐχείνῳ τῷ μορέῳ τεταγμένας «ρλέ- 
βας πλεχτάγαις χαϑάπερ τοὺς πόδας τῶν χαρχένγωγ. ---ἰ καρχίνους λέ- 



δθ πες 

"οως μέντοι" γίνεται δὲ ἢ ὑπὲ μελαίνης χολῆς δυναστευέσης. 

ἕν τινε μορίῳ ἢ ὑπὸ ξανϑῆς χολῆς ὑπερωπτημένης. δλλὰ 
τούτων οὗ μὲν φανεροί εἰσι τουτέστιν ἐπιπολεῖς, οἱ δὲ 

ἢ , ν᾽ Ἐν , ᾿ 
κρυπτοὶ τουτέστι διὰ βάϑους, ὀὺς ὃ Ϊπποχράτης τὸν ἴαᾳ-. 

τρὸν παραινεῖ μὴ ϑεραπεύειν. ἐὰν γὰρ ϑεραπείας τῆς 
ἀκριβοῦς τύχωσι, ταχέως ἀπόλλυνται, διότι αὐτῶν ϑερα- 

πευομένων τομῇ ἢ καύσει τῇ μέχρι βάϑους τῶν 1) διζῶν, 
πολλὰ καὶ ἕτερα ἐπακολουθοῦσι συμπτώματα καὶ ἡ δύ- 

γαμιὶς οὐκ ἐξαρκεῖ. εἰ μέντοι ἀϑεράπευτον μένωσι του- ᾿ 

τέστι ὀλιγοθεράπεύτοι, μόνον τὰ προῦντικὰ δεχόμενοι. 
παρὰ τοῦ ἰατροῦ, πολὺν χρόνον διατελοῦσι τῷ καταπρα- 
ὕνεσϑαι τὴν ϑηριώδη χολήν. ᾿ 

Ν 3 ᾿ 
22. Κρυπτοὺς καρκίνους λέγει ἢ τοὺὰ χωρὶς ὃλ- 

’ ς ς , ᾿ 
χώσεως ἢ τοὺς μὴ φαινομένους, ὡς διὰ βάϑους κειμένους." 

, ν ς , ἐ λ΄. Σπασμοὶὲ γίνονται ἢ ὑπὸ πληρώσιος, ἢ ὑπὸ κενώσιος. ᾿ 
ἣ 

οὕτω δὲ γίνεται καὶ λυγμός. --- 
[χ ᾿ ζ . ΘΕΟΦ. Ὑπὸ μὲν πληρώσεως οὕτως γίνεταν ὅ σπα- 

’ - - ᾿ ’ Ἔα σΣ τ 

σμός" πληροῦται τὸ νευρῶδες γένος παχέων καὶ γλισχρῶν 
χυμῶν, καὶ πληρούμενον τέταται καὶ τῇ τάσει σπῦᾶται 

- Ζ “᾿ καϑάπερ αἵ χορδαΐ" ὑπὸ χενώσεως δὲ τῷ ξηραίνεσθαι 
᾽ὔ « Ν 

καὶ συνάγεσθαι πρὸς ξαυτὸ; ὡς 2) οἱ ἐν πυρὶ ϑερμαν- 
, ἘΣ 

ϑέντες ἱμάντες" τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὃ λυγμός: οὐπῶ 
, ͵ 5 -΄΄ γὰρ ἐστὶ λυγμὸς εἰ μὴ σπασμώδης διάϑεσις ἐν τῷ στο- 

μάχῳ συνισταμένη. 

2 ὕ 2 2421. Ὃ μὲν σπασμός ἔστι κίνησις ἀπροαίρετος ἕν 
» - ,ὔ ᾿ ΧΗ 

προαιρετιχκοῖς τοῦ ζωδ μορίοις γινομένη, ὃς γίνδται, ὃπι 
. 3 , . ὑπο ΥΣ » ἀρ ΣῈ ᾿ ἜΩΝ 

τὰς οἰκείας κεραλὰς σπωμένων τῶν μυῶν" ὃ δὲ λυγμόθο, 
’ Ζ. “τὉΝ ς , 

στομάχου πάϑος, οἷον σπασμὸς; κίνησις αὐτοῦ ὧν, ὅμοια 
Ὁ ἢ Ἵ Ἵ ω , τῇ κατὰ τοὺς ἐμέτους, ἐπιτεταμένη δὲ καὶ σφοδροτέρα 

Ξξ ; ἀΑΝΝΣ ᾿ 
ἐκείνης" ἕν γὰρ τοῖς ἐμέτοις τὰ κατὰ τὴν εὐρυχωῤίαν καὶ 

“ . : Ξ “Ὁ ᾽ ὑ - » ἡ ἂν 7ε: τοὺς γινομένους χατὰ τὸν οὐρανίσχον χαὶ ὃν τοῖς μαστοῖς “αὶ ξ 
δὼ Ἢ ἀῶ ᾽ ᾿ ᾿ ς τῷ τραχήλῳ τῆς μήτρας. --- ϑεραπείη διττὴ, ἡ μὲν παρηγοριχὴ; ἡ δὲ 

ἀγαοτοιχειωτιχὴ καὶ ἀναιρετιχὴ τοῦ αἱτίου. 

ἢ) ἐνῶν Ψ. ἃ: 2) οὗ ἐν πυρετοῖς ὃ. ἐμοῦσιν Ὗ. ἃ. 



τ ΠοοέΕἐΠοοΠΕΠΠΡ 
ΑΕ ἐξ, : , , πα ὡς ΤΕ : Ἐς πεξ ἐς 
τὸ κύτος ἐφίεται διώσασϑοαι ἢ φύσις, ἐν δὲ τοῖς λυγμοῖς., 
τὰ διὰ βάϑους ἀναπεπεμμένα τῷ στόματε τῆς Ἴ Ὲ 
ἢ χαὶ τῷ σώματο ταύτης. 

μ΄. ἐρεόνοῖοι περὶ τὸ ὑποχόνδριον πόνος γίνεται ἄτερ 
φλεγμονῆς, “τουτέοισι πυρετὸς ΠΤ ὑπ 50ς Ὁ «τὸν. 

- πόνον. -- 

τ: τιν - 5.7 Ὁ ΠΣ τὰ τ- 
ΘΕΟΘΦ. νον καλεῖ τὴν ὀδύνην, ὑποχόνδριον δὲ χα- 

ϑόλου πᾶντα τὰ ὕποχ (όνδρια. γίνεται δὲ. ἐν αὐτοῖς ἢ 
ὀδύνη ἢ διὰ φλεγμονὴν ἢ δὲ ἐρυσίπελας ἢ δὲ ἕρπητας 
χαὶ τὰ ὅμοια, καὶ ἢ διὰ ψυχρὰν δυσχρασίαν ἢ "διὰ πά- 

χος χυμῶν ἢ πνευμάτων. παχέων περιουσίαν. ἐὰν οὖν 
"ἢ Σ -- τον Σ ῃ ᾿ 

ἄτερ φλεγμονῆς καὶ τῶν ὁμοίων ὃ πόνος γένηται Περὲ τὰ 
ς ᾿ κϑεν ες: πεν τς τ ΞΑΤΣ ἈΣΞ. ἘΣ᾿ Ἐς 5. 96 «τά ἈΠ Ὁ 2 τ 
ὑποχόνδρια, ἀλλὰ τυχὸν διὰ πνεύματα καὶ πάχος ὕλης 

καὶ νυχρὰν δυσχρασίαν, ὃ πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει 
ν ᾿ μ - , Σ Α ᾿ -Ὁ 

τὸν. πόνον τῷ ᾿σβεννῦειν τὴν». δυσχκρασίαν καὶ τῷ δια- 
ἱ γὺν ῷ ἐπτύνειν καὶ δια ἵν λύειν τὸν “παν χυμὸν, ζῷ ἃ διαφορεὲ 

τὰ φυσώδη πγεξύματα. 

4.41]. Πνξύματι γὰρ φυσώδει ὄμφρᾶξει "γίνεται, 
πόνος , ἃ ἢ τοῦ πυρετοῦ ϑερμασία. ἰᾶσϑαι “1 

μὲν τέμνουσα παὶὲ λειεύνουσα καὶ διαφοροῦσα, τὰ δὲ 
ὁμαλότητα. χράσεως ᾶ γουσα. 

μα΄. “Ὁκόσοισι διάπυόν 1ι ἐν τῷ σώματι ἐξὸν μὴ ἀποση- 
μαΐνει,. τουτέοισιν ἢ διὰ “παχύτητα τοῦ πύου, ἢ τοῦ τὸ-- 

ποῦ, οὐκ ἀποσημαίνει. -- 

ΘΕΟΦ. Περὶ ἀποστημότων γῦν ὃ λόγος. ἐὰν ἀπό- 
Ὅτημα μὴ ἀποσημοίνῃ, ἤγουν ἀπεοχορυφοῦται, δηλοῖ ἢ 
παχύτητα τοῦ σύου ἢ παχύτητα δέρματος" τὸ γὰρ᾽ πάϑος, 
ὡς ἂν ἂν βάϑει. κείμενον, οὐδέποτε  ἀποκορυφοῦται, καὶ 

“φὸ δέρμα , δὲ τύχοι πάχος ἔχειν καὶ εἶναι στεγανὸν, ὡς ἐν 
τῇ πτέρνῃ. χαὶ ἐν ἄκρᾳ. χειρὶ, ὃ ὃκ ξῷ αὐτὸ ἀποχορυφωϑῆ- 
γαι. ξὰν οὖν πῦὸν ἔστιν ὃν τῷ σώματι ἦτοι ἀπόστημα 
καὶ οὐκ ἀποκορυφοῦται, διὰ ταύτας τὰς αἰτίας οὐκ ἄπο- 
κορυφοῦται. γνώσῃ δὲ «αὐτὸ, ἡνίκα πυοποιεῖται ἐκ τε 
ἀνωμάλου δίγους καὶ ἀτάχτου πυρετοῦ. χειρουργοῖς 
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οὖν ὃ λόγος, ἁρμόδιος, ἵνα κατὰ λόγον τὴν χειρουργίαν - 
ἡ ποιῶσεν. 

2441. Ἔστιν ὅτε καὶ διὰ πάχος τῶν ἀμφοτέρων οὐκ 
ἀποκορυφοῦται. 

μιβ΄. Ἔν τοῖσιν ἱκτερικοῖσι ἢν τὸ ἧπαρ σκληρὸν γένηξαι, 
πονηρόν. --- 

ΘΕΟΦ. 2) Φλενμττῆς οὔσης ἐν τῷ ἥπατι, δυσχρασία 
[Δ 

γίνεται σεερὶ αὐτὸ, ἐξ ἧς χολὴ γεννᾶται, ἢ καὶ ἀναφερο- 

μένη παρ᾿ ὅλον τὸ σῶμα τὸν. ἵχτερον ἀποτελεῖ" εἶτα τοῦ 
-» Γ ΡΣ. - “ ’ » ᾿ 
ἀχτέρου διαμένοντος, ξὰν συμβῇ τῷ χρόνῳ συναχϑῆναι 

δ΄ 
παχὺν χυμὸν χἀκ τούτου σχληρὸν γενέσθαι τὸ ἧπαρ, κα- 

δ Α Ων 3 [ ΣΦ; 2ν ὦ 32 Ξ- , 

κὃν διὰ τὸ ἀνάγχη καχεξίαν ἢ ὕδρωπα ἐπιγενέσθαι; κα- 

χοπραγοῦντος αὐτοῦ καὶ μὴ ἐξαιματοῦντος τὰς τροφάς. 

24.417. Ἐνδείκνυται γὰρ ἢ φλεγμονὴν ἢ σκίῤῥον" ἐγ- 
χωρεῖ γὰρ διὰ μόνην ἔμφραξιν συστῆναι τὸν ἵκτερον ἢ 
χριτεκῶς ἀπωσϑῆναι εἰς τὸ δέρμα τὴν χολήν. 

ειγ΄. “Οχόσοι σπληνώδεες ὑπὸ δυσεντερίης ἁλίσκονται, του- 
τέοισι, γινομένης μακρῆς τῆς δυσεντερίης, ὕδρωψ ἐπυ- 
γίγνεται, ἢ λειεντερίη, καὶ ἀπόλλυνται. --- 

ΘΕΟΘΦ.. Σπληνώδεις εἰσὶν οἱ ἔχοντες Ὄγκον ἐκ μιδλαγ- 
χολικοῦ χυμοῦ περὶ τὸν σπλῆνα. οὗτοι οὖν ξὰν, κενουμέ- 

γου φυσικῶς τοῦ αἰτίου, ἁλῶσι δυσεντερίᾳ τῇ ζέσει τοῦ 
χυμοῦ συντόμῳ μὲν, καλὸν, μακρᾷ δὲ, οὖκ ἀγαϑόν, 
ϑδρωιν γὰρ ἐπιγίνεται αὐτοῖς ἢ λειεντερία καὶ ἀπόλλυν-. 
ται, ὕδρωψ μὲν διὰ τὸ ἐξασϑενεῖν τὸ ἧπαρ τῇ πολλῇ. 
βεγνώσει, συγκενουμένου τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ. πολλάκις δὲ 

καὶ ἢ γαστὴρ ἐξασϑενεῖ τῷ αὐτῷ λόγῳ καὶ λειευτερία ᾿ 
, γίνεται. 

4.221. “Ὅσοι σπλῆνα ἔχουσι χρονίως ἐσκληφυμένον»" 
τούτοις ἐπιγινομένη δυσεντερίη λύει τὴν διάϑεσιν, ὅταν 
λόγῳ μεταστάσεως καὶ πενώσεως τῶν ἐμπεπλασμέγων τῷ. 

.--.«“--οσὕ--Ὡο7ῴ Ὁὦὁὦὸ’ιΠὦἔοὃΕὋὦ«ὁ 

“1 ἀποτελῶσιν Ὗ. ἃ. Ν, 2) (Ὁ. πι9Ο, Ἰστέον ὅτι ἘΠ; ἐν-. 
ταῦϑα τὸν διὰ φλεγμονὴν τοῦ ἥπατος γινόμενον λέγει. Τοίυμι ΒΟΟ. 

Βομοϊΐοῃ, 



-ἶ Ξ τ δ 
σπληνὶ παχέων μελαγχολικῶν χυμῶν ἀποτελεσϑῇ᾽ δλΡ 
ἐπεὶ πολλάκις ἐκτεινόμεναι αἵ τοιαῦται κενώσεις τοὺς χά- 
βνοντας βλάπτουσι ; δεόντως ὃ Ἱπποκράτης. ἐδήλωσε τῆς 
ἀμετρίας τὸ κατάντημα" καχωϑέντων γὰρ τῶν ἐντέρων 
ὑπὸ τῆς ὁδοῦ τῶν μοχϑηρῶν χυμῶν, ἢ τὲ δύναμις κάμνες 

χαὶ ἢ συμμετρία τῆς ἐμφύτου θερμασίας ἀπόλλυται. διὸ 
καὶ λειεντερία μὲν ἕπεται "7 τῶν ἐντέρων καρύσει» 
ὕδερος δὲ. κατὰ συμπάϑειαν ἥπατος καὶ σπληνὸς. καὶ 

φλεβῶν. 

μό΄. “Οκόσοισιν ἐκ στραγγουρίης εἰλεοὶ γίνονται, οὗ τοϊοῦ-- 
τοι ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν. ἀπόλλυνται, ἢ ἣν μὴ, πυρετοῦ ἐ ἐπι- 

- γενομένου, ἅλις τὸ οὖρον δυῇ. --- 

ΘΕΟΦ. 1) Τινὲς ἐπὲ εἰλεῷ λέγουσι γίνεσϑαι τὴν στραγ- 
γουρία»ν. οὕτως" ᾿ἐμφράττονται τὰ 2) λεπτὰ ἔντερα ὑπὸ πα- 
χέων καὶ ἡ γλέσχρων. χυμῶν: καὶ ἐμφραττομένων αὐτῶν, οὐ γίνε- Ξ 
ταῦ ἀνάδοσις. “πρὸς τὸ ἧπαρ, ἀναδόσεως δὲ μὴ γενομένης, 

οὐδὲ γένεσις γίνεται τῶν χυμῶν, λοιπὸν οὐδὲ διάκρισις ὀὔρων. 

ὀντεῦϑεν ὀλίγιστον φέρεται στρα γγοειδῶς ὅ ὅπερ ἐστὶ στραγ-᾿ 
, γουρία᾽ καὶ ὶ χαλεπόν. ἐν ἑπτὰ γὰρ ἡμέραις. ἀπόλλυται, ἐὰν μὴ 

᾿ πυρετὸς ἐπιγένηται. ἐὰν γὰρ ἐπιγένηται, χύσιν ποιεῖ τῆς ὕλης 
καὶ λεπτύνει αὐτὴν καὶ τέμνει καὶ ἐχφράττει" τὰ ἐμφρα- 
γέντα μόρια καὶ τὰ οὖρα αὐτάρκως ἐκκρίνεται, ὅπερ ἄγα- 
ϑόν, οὕτως μὲν ἔφησάν τινες, ὃ δὲ Ἱπποκράτης ἐπὲ ςραγ- 

΄ 

1) Στραγγουρέα ἐπιγίγεται εἰλεῷ, οὐ» εἰλεὸς οτραγγουρίᾳ᾽ ὁ δὲ 
ἀφορισμὸς ἀντιστρέφει δὲ αἰτίαν τοιάνδε' ἐπειδὴ ἢ ἐποχὴ τῆς γα- 

στρὸς βραδέως διαγινώσκεται, ἡ δὲ τοῦ οὔροῦ συντόξως. καὶ γάρ τισε 
κ᾿ ς ΕΥ , 3 2 ΓΟ ν 4 Α ᾿ς χ ν -- , κ᾿ Ξ μὲν ἡ γαστὴρ ἐπέχεται, ἀλλ οὐχὶ χαὶ τὸ οὐρον. διὰ τοῦτο τὸ μὲν ἐπὸ 

γαστρὶ πάϑος βραδύτερον ἐξελέγχεται, τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ οὔρου ταχέως, 
καὶ δὴ ΤῊΣ τὴν 7 οἼξρι, πάϑος εϊλεοῦ συμβὰν μετέδωχε χαὶ τῇ ξύξει, 

χαὶ τοῦ μὲν εἰλεοῦ ἔτε μὴ διαγνωσθέντος, προέλαβεν. ἡ ἐκ τοῦ οὔρου 

'διάγνωσις διὰ τῆς στραγγουρίας. ὥφειλεν οὖν δηϑῆναι ὃ ἀφορισμὸς 
Ὁ ε,» : - ; ν: τ: ᾽ ἡ ς 

οὕτως" ὑχόσοισιν ἐξ εἱλεοῦ στραγγουρέα ἐπιγίνεται" ἀλλ ἐπειδὴ ἢ 
στραγγουρία πρὸ τοῦ εἰλεοῦ ἀνε(ράνη, εἴχότως ἔφησεν ὃ “Ἱπποχράτης,΄ 

ἐσ: στράγγουρίας εἰλεὸς ἐπιγίνεται διὰ τὸ εὐφώρατον. τὸ δὲ στραγγδ- 
ρίαν ἐπὶ εἰλεῷ συμβαίνει γίνεσθαι οὕτως" ἐμφράττονται εἰς. Ψ, Ὁ. 

Α.Ρ, ΟΌΡ Ἐδύ, Τὸν παρόντα ἀφοριομὸν ἔχβάλλενι ὃ Ταληνὸς, 
ἷς ὯΣ « »Ἢ , , « ᾿ 3, ,΄ » 
ὁ μέντοι ἐξηγητὴς τοῦ παρόντος βιβλίου λέγει ὃτε πολλὰ αἴτιά εἶσε 

τὰ ποιοῦντα τὸν εἰλεὸν, ὧν τὸ χεφάλαϊον ἔστιν ἡ ἔμφραξις. 2) ἐταδ55α Ο. 

΄ 



ς-ς 

5: 

ΠΣ. τὸν εἰλεὸν ὑποτίϑεται, καὶ χαλῶς" καὶ γὰρ. πρῶ- 
τον εἰδοποιεῖται ὑπὸ τοῦ εἰλεοῦ" ἐνδέχεται γὰρ μέχρι 

τετάρτης. καὶ πέμπτης ἡμέρας ἐν τοῖς ἐντέροις εἶναι τὴν 
ἔμφραξιν καὶ μὴ εἶναι διαφανῆ τὸν εἰλεὸν, ἢ ; ) δὲ “. 

χούτια ἀπὸ πρώτης. ἡμέρας φαίνεται. 

4.21. Φλεγμαινούσης γὰρ τῆς κύστεως, στένοχως ᾿ 
ροῦνται τοὶ ἔντερα καὶ εὐθὺς ὃ εἰλεὸς γίνεται. : 

κε΄. Ἕλκχεα ὁχόσα ἐνιαύσια γίνεται ἢ μακρότερον. χρόνον. 

ἴσχει, ἄνάγκη ὀστέον ἀφίστασϑαι, χαὶ τὰς οὐλὰς κοί- 

ἴλας γίνεσϑαι. "-- 
᾽ «ς 

ΘΕΟΦ. Τὸ ἕλκος χρόνιον γίνεται. ὡς ἐνιαύσιον. ἢ 
,ὕ 7 3 4 “ ᾿ 

μαχρότερον χρόνον ἴσχει ἢ δὲ ὕλην ὑγρὰν ἔν αὐτῷ συῤ- 
«΄, ἢ διὰ δυσχο , ἢ διὰ , ΣΩ͂Ν ἡμιν ὃ 3, »ν δέασανη διὰ ϑυδερρισίον 2). δια ΨΌΜΗΨ τιν »τον ΡῈ ἘΣ ΤΟΥ 

- ᾽ - - τ η Ν , 

γεγονυῖαν; ἢ ἃ μόνον τῶν σαρκῶν ἅπτεται, ἀλλὰ διήκει ταὶ 
» Ξέθταν “32 αρτόνετοτα 3 - - -» η ΄ Μ' 

μέχρις αὐτῶν τῶν ὀστῶν. ξὰν ὃν τὅτο συμβῇ; τῇ ἐμφιλοχωρϑοῇ 
2 ᾽ 2 Ἷ 3 ΒΡ ) -. 

σήιτνεν ἀνάγκη ὀστέον ἀφίστασθαι ἤτοι λεπίδας ὀστοῦ καὶ 
Υ 525) Ν , , ᾿ ᾿ 2 ε,.:..2... ΣΊΤΩΝ τὰς οὐλὰς κοίλας γενέσθαι διὰ τὸ ἀποσταϑὲν Οστοῦν. 

- 2) : : 
καὶ τὸ τηνικαῦτα ἄρχονται ϑεραπεύεσϑαν σαρκούμενα χαὶ᾿ 
2 "ε , "Α΄ ἕξ, ν Ἁ ᾿ 

ἀπελούμενα. χρόνια δὲ ἕλκη εἰσὶ τὰ φἀάγεδαινικὰ, τὰ Τη- 
λέφια, τὰ Χειρώνεια. καὶ φαγεδαινικὰ μὲν εἴρηται διὰ τὸ 
βιβ βρώσκει» Τηῖ ἰέφια δὲ ἀπὸ τοῦ πεπονθότος, Χειρώνεια 

δὲ ἀπὸ τοῦ. ϑεραπεύσαντος. 

2.221. Ἕλκη φησὶ τὰ ἀπὸ φαγεδαίνης καὶ ἄνϑρακπος 
χαὶ ἕρπητος χαὶ τῶν ἄλλων. 

μις΄" ΟΣ ὑβοὲ ξξ Ὁ τὸ αῚ ἢ βηχὸς. γένονται πρὸ τῆς ̓  

ἥβης, ἀπόλλυνται. --- : 

« ΓΞ 

ΘΕΟΦ. ἫἭἪΙ ῥάχις ἐξίσταται ἢ ἐπὶ τὰ ὀπίσω χαὶ χα- 

λεῖται κύρτωσις ἢ κύφωσις, ἢ ἐπὲ τὰ ἔ ;ϑὲν καὶ λόρ- ιοἴται κύρτωσις ἢ κύφωσις, ἢ ἔπὶ τὰ ἔλισεροσϑεν καὶ λύρ- 
"Ξ 2 

δώσις ὀνομάζεται, Ἴ ἐπὶ τὰ πλάγια καὶ σκολίωσις προ- 
σαγορεύεται. ἀλλ αὕτη ἥ ἔκστασις ἢ ἐσὲ προχαταρπτικῇ 

αἰτίᾳ ᾿ ἐπὶ προηγουμένῃ γίνεται, χαὲ ἐπὶ προκαταρατικῇ 

μὲν, ὡς ἐὰν πληγῇ ὑπὸ λίϑου ἢ ἢ ξύλου, ἐπὶ προηγουμένῇ 

δὲ, ὅταν ἂν τοῖς συνδέσμοις τῶν σπονδύλων φῦμα, ἄπε- 
σῖτον γεννηθῇ ἢ φλεγμονή. τότε -γὰρ εἰς πλάτος ἐπιδό-. 
ϑρώθ᾽. αὐτῶν γινομένης; ἐὐζον ταν, ὡς ἐπὶ τὰ ἔσω οἱ σπόν- 
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᾿δυλοι ἢ ἐπὶ τὰ ἔξω. τῇ στενοχωρίᾳ. ὑποκείσϑω. οὖν φῦμα 
περὶ τοὺς συνδέσμους τῶν. σπονδύλων; ἐκ τούτου ξλχον- 

ται ὡς ἐπὶ τὰ ἔσω. οἵ σπόνδυλοι, ὅϑεν. ᾿στένοχωρεῖται ὃ 
ϑώρας καὶ δύσπνοια ἐπακολουϑεῖ,. ἥτις ἄσθϑμα λέγεται: 

γίνεται οὖν τὸ ἄσϑμα, ἐπὶ τῇ μεταστάσει τῶν. σπονδύ-. 
λῶν, πλὴν δὰν παχεῖα ἢ ἡ ὕλη τοῦ φύματος" ἜΣ μέντοι, 
ὁπωσοῦν λεπτὴ εἴη), ὡς ἐνεχϑῆναι μέρος ἐξ αὐτῆς. παρὰ 
τὸν ϑώρακα, βὴξ. γίνεται, ᾿ἐχχρινομένου διὰ τῆς τραχείας 

ἀρτηρίας. ὅσοι οὖν ὑβοὲ ἤτοι κυρτοὶ πρὸ τῆς ἥβης γί- 
γονται δὲ ἀποστήματος, ὃξ ἀσϑματος ἢ βηχὸς ἀπόλλυν- 
αι, ὅτε ἀναύξητα μένουσιν ἐν αὐτοῖς τὰ μόρια. ἀβαϑὴς 
δὲ αὐτοῖς ὃ ϑώραξ γίνεται, καὶ οὐκ ἔστιν ἐμφύτου 8ερ- 
μοῦ περιουσία τούτοις καὶ διὰ τοῦτο ἀπόλλυνται. ἡ 

ἜΣ , ὩΣ ’ ν ἐς, ΠΈΣ τῷ Ξ ἔϑθξις 
.24.41Π.. Τοῦ πνεύμονος γὰρ ἅμα τῇ καρδίᾳ αὐξάγον- 

Α - ’ »"Ἢ 2 5 " 

τὸς καὲ τοῦ θώρακος -στεγουμένου τοῖς ἀπέπτοις Ὄγκοις, 

στενοχωρία Περὶ τὴν ἀναπνοὴν μεγάλη ἕπεται, ὥστε φϑα- 

θῆναι τὸν κάμνοντα. Ξ 

Ὁκόσοισι φλεβοτομίη, ) ̓ φαῤμακείη ξυμφέρει, τουτέ- 

Ξ ᾿ους τοῦ ἦρος φλεβοτομέε εἴν, ἢ Ἐπυ Εν υε" χρῇ. --.- 

ΘΕΟΦ. Προυυλακτὶνὸς δ᾽ λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἐπισφα- 
ζῶς ὑγιαινόνεων εἴρηται ἀλλ. οὗτοι οἵ ἐπισφαλῶς ὑγεαί- 
γοντὲς 3) ποσότητὲ χυμῶν τοῦτο πάσχουσιν . οἷς καὶ ιφλε- 
βοτομεῖσθαῦ συμφέρει διὰ τὸ “μὴ “πληϑωρικαῖς. ληφθῆναι 
γνόσοις, ἢ ποιότητι, οὺς καθαίρεσθαι χρὴ διὰ τὸ μὴ δια- 

φόροις περιπεσεῖν πάϑεσιν.. ὅσοις οὖν τῶν τοιούτων ἢ 
φλεβοτομία ἢ φαρμακεία συμφέρει, τούτους χρὴ τῷ ξαρε 
φλεβοτομεῖν ἢ ἢ καϑαίρειν, ἐπειδὴ τότε οὐ ϑερμασία ἐστὲν' 

ἢ διάλυσιν τῶν σωμάτων ἐργαζ! ομένη, οὔτε ψύξις τὴν δῆ- 
ξιν ἐπιφέρουσα τῶν χυμῶν, οὐκ ἀνωμαλία ταράττούσα 

᾿ τὰς’ δυνάμεις, ἀλλὰ μᾶλλον εὐπρασία. 

Ἀ 

221. Προεκκαϑαίροται γὰρ. ἣ ἐνοῦσα α πληϑώρο παὶ 
ποεοχυμία αὐτοῖς. 

μη. Τοῖσι σπληνώδεσι. ιδυνεντερίη ἐπιγενομένη, ἀγα-. 
οϑόν. - 
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ΘΕΟΦ. Ἢ “Σπληνώδεις λέγει τοὺς σπλῆνα ἐσχιῤῥω-. ̓  

μένον ἔχοντας, οἷς δυσεντερία ἐπιγενομένη ἀγαϑόν ἐστι 
τῷ ϊλόγῳ τῆς μεταστάσεως καὶ χενώσεως τῶν ἔμπεπλ, ἰασμέ-.- 
γων τῷ σπληνὶ παχέων τε καὶ μελαγχολικῶν χυμῶν. 

} 
᾽ Σ -» ιιϑ΄. Ὃχόσα ποδαγρικὰ νοσήματα γίνεται, ταῦτα, ἀπο- 

, 2 ώ ζ , 3 ’ 5 ᾿ 

φλεγμήναντα ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησιν ἀποκαϑισταταῖ, 

ΘΕΟΦ. Τῆς ποδαγριπῆς διαϑέσεως ὁρίζει γῦν τὸν 
ἔσχατον. χαιρὸν λέγων, δὃτι ἐν τεσσαράκοντα ἡμέραις παύ- 

ετὰι ἡ φλεγμονὴ καὶ ἀποχαϑίσταται" καὶ γὰρ εἰ λεπτὸν. 

εἴη τὸ δυὲν, καὶ ταχύτερον ἀποφλεγμαίνουσι, εἰ δὲ παχὺ ἡ 
Ἷ μ.Σ ,ὔ , . , - τ “ 

καὶ γλίσχρον, ἂν πλείογε χρόνῳ" πλὴν οὐ πόῤδω τῶν τέσσα- 
« »-Ὕ 3 ΄ πεν 

ράκοντα ἡμερῶν ἀἁποφλεγμαίνουσε τὸ μήκιστον, διότι τὰ 
-, 2) τ -» 

ἐν τοῖς ἄρϑροις ὑγρὰ διὰ τῶν περιεχόντων αὐτὰ συνδέ- 
2 - - -᾿ " 

σμων ἀτμοειδῶς ἐχχενωϑῆναι χρὴ καὶ τὰ τοῖς συνδέσμοις 
- ἊἋ Σ 

αὐτοῖς ἐμπεσόντα. ὃν γὰρ τρόπον μόγις εἰς αὐτὰ παρή9-- 
“- ι "ἢ 

χετό τι τῆς ἔξωϑεν ὑγρότητος, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ μό- 

γις μεϑίσταται. 
΄ 

24.411. Ἢ τῶν ποδαγρῶν φλεγμονὴ, δεύματος κατα- 
σχήπτοντος εἰς τὰ ἄϑρα, γίνεται. δέχονται δὲ τὸ δεῦμα 

πρῶτον μὲν αἵ χῶραι τῶν διαρϑρώσεων, ἐφεξῆς δὲ τὰ 
πέριξ πάντα μιέχῥν τοῦ δέρματος. πληρουμένων δὲ τῶν 
διαρϑρώσεων, ἀνάγκῃ τοὺς περικειμένους αὐταῖς ἔξωϑεν 

- Α 

χκύχλῳ συνδέσμους τείνεσθϑαι; τὰ μέντοι νεῦρα καὶ, τοὺς 
».΄. ὦ 9. Ὁ ἌΞΟΝΑ , 2 -; 2 ν , πρξεῖς 

τέγοντας οὐκ εἰκὸς φλεγμαίνειν αὐτοῖς, ἀλλὰ μονῳ τῷ. 
᾿- - ᾽ »Ἥ » ν.2 ν 

συνεχεείνεσθαι τὰϊς διαρϑρώσεσιν ὀδυνᾶσϑαι. δῆλον δὲ ἔκ. 
τοῦ μηδέποτε δρᾶσϑαι σπασϑέντα ποδαγρὸν, ὅπερ εἴω-. 
εν ἕπεσθαι συνεχέστατα νεύρων τε καὶ τενόντων φλεγμο- 

γαῖς. ὃ γοῦν Ἱπποχράτης διὰ τὴν σχληρ ῥότητα τῶν δεξα- 
μένων τὸ ῥεῦμα συνδέσμων δθρ: τῶν τοιούτων τὴν μ΄ 
ἔϑετο. 

ς ’ Ὁ ς ; ΠΣ ΥΣΣ 2. 
. Ὁχόσοισιν ἂν ὁ ἐγκέφαλος διαχκοττῇ., τουτέοισιν ἄνα 7 
κη πυρετὸν καὶ. χολῆς ἔμετον ἐπιγενέσϑαι. -- 

ΤΣ 

ΘΕΟΦ. Ζιακοτεὴν λέγει τὴν διὰ βάϑους πὐμῆν. ἐὰν 

1) 00. ΕΒ. Τοίυα, ΠΤ Βοος: εἴρηται ἡ ἔνγοικ, τοῦ παρόντι, 
τὸς ἀφορισμοῦ ἐν τῷ ὅσαι σπληνώδεες ὑπὸ ϑυσεντερίης. 

΄ 
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οὖν ὃ ἐγκέφαλος ὑπό τινος πρὐκαταρκχτικῆς Ταϊτίας διὰ 
βάϑους τμηϑῇ, ἀνάγκη πυρετὸν χαὶ χολῆς ἔμετον ἐπιγε- 

γέσϑαι, πυρετὸν μὲν διὰ τὸ φλεγμαίνειν αὐτὸν, κύριον. 

Ὄντα μόριον, χολῆς δὲ ἔμετον, ἐπειδὴ παϑούσης τῆς τῶν 
»εύρων ἀρχῆς, πάντα. τὰ μόρια καὶ μάλιστα τὸ στόμα 
τῆς γαστρὸς; ὡςτενεῦρα ἔχον πολλὰ ἐν ξαυτῷ, χατὰ φύσιν 

κλονεῖταν καὶ ταράττεται καὶ ἐπὶ τῇ 1) κινήσει. σταντοί- 
ὧν χυμῶν προσχαλεῖται σύῤδοιαν καὶ ὡς λεπτότερα τὰ 
χολώδη προτρέχουσι. ᾿ 

. 4Φ.,Χ,.11. Πυρέταίνουσιν, ἐγκεφάλου διακοπέντος, τῷ 
χοινῷ λόγω" ἐπὶ γὰρ παντὸς κυρίου μορίου φλεγμονῆς 
πυρετὸς ἕπεται, ὃ δὲ τῆς χολῆς ἔμετος, συμπασχούσης 
τῆς γαστρὸς, καὶ μάλιστα τοῦ στόματος αὐτῆς, εἰς ὃ κα- 
᾿σαπέρφυχεν ἐξ ἐγκεφάλου συζυγία τις ἀξιόλογος “εύρων, ὃ 
ἀσϑενοῦν τῇ συμπαϑείᾳ δέχεται τὸ χολῶδες περίττωμα, ἔχ. 

τῶν πέριξ. 

ψα΄. νβ΄. ἐρυοήσοι αν ὁγιαίνουσιν ἐξαίφνης ᾿δδύναι γίνονται 
ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ παραχρῆμα ἄφωνοι γίνονται, καὶ 

, 3 ς 5 ) 

δέγχουσιν, ἀπόλλυνται ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν, ἣν μὴ πυ- 
ΓΞ ἘΑΘῚ , τ' ,ὕ δ αν ἐπ ν Ν᾿ ς , 

φετὸς ἐπιλάβῃ. --- Ξξχοπέειν δὲ χρὴ καὶ τὸς ὑποφάσιας. 

τῶν ὀφϑαλμῶν ἐν τοῖσι ὕπνοισι" ἢν γάρ τι ὑποφαίνη- 
τὰν τοῦ λευχοῦ, ξυμβαλ λομένων τῶν βλεφάρων, μὴ ἐκ 
διαῤῥοίης ἐόντι, ἢ φαρμακοποσίης, φλαῦρον τὸ σηῃ- 

: μεῖον, καὶ θανατῶδες σφόδρα. --- 

ΘΕΟΦ. Περὶ. ἀποπληξίας διαλέγεται ̓ ποὲ ταύτης λέ- 
7ει τὴν ἀρχὴν, τὴν ἐπίτασιν καὶ τὴν τελείαν ἀκμήν" ἢ. μὲν 
οὖν αὐτῆς ἀρχὴ δηλοῦται διὰ τοῦ ἐξαίφνης πόνου γένος 

μένου τῷ 2) πάχει τοῦ βαρέος καὶ γλίσχρου χυμοῦ, εἶτα 

λοιπὸν πνευμάτων παχέων τικτομένων ἐμφράξεως τελείας 
γινομένης τοῦ ἐγκεφάλου, οὐκέτι ἐκπέμττεται. Ἵ δύναμις 
Τοῖς νεύροις καὶ  ἀφωνίᾳ γίνεται, ἥτις δηλοῖ ἐπίτασιν τοῦ 
σπάϑους. ἐὰν οὖν ταῦτα γένηται καὶ δέγχωσιν ἤτοι βε- 
βιασμέν᾽ ἀναπνοὴ ἐπιγένηται, δηλοῦται ἤ 2 ἀκμὴ. καὶ, ἄστο- 
ϑγήσχουσιν, ἐὰν μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ. ἐὰν γὰρ πυρετὸς 

ἢ ζενώσει Ὗ. 4. Ὁ. Ο: 2) τάχει Ὗ. ἃ. : 

τ]. Ξ ΒἘ] 
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γ, 5. 2. η΄ ᾿ τς : ᾿ τίη. ε ὑπ Υ Ἀν 

ἐπιλαβὴη ᾿ ἀναλύεε τὴν ὑποκει μέν ἢν: ἱ}λη» ἐν τῇ γεφα, 
ΠΑΞΈΓΟΙ ᾿ » . Ἢ ἧξ 

καὲ λεπτύνεδι καὶ διαφορεῖ καὶ κωλύει γενέσθαι τὸν δό- 
ψατον. πλὴν σχοπεῖν 1) χρὴ χαὶ τὰς ὑποφάσιας τῶν. ὀφϑαλ-" 

- - [4 ’ὔ τς 

μῶν" ἐὰν γὰρ, πυρετοῦ ἐπιγενομένου, ὑποφαίτηταί τι τηῦ 
- , ΒῚ , δ, ἀν ᾿ς Ζ 

λευκοῦ, μὴ ἐκ διαῤῥδοίας ἢ φαῤρμαχοποσίας ἐόντι,. χαλε- 
» - 2 - ΄ δ 

πόν᾽" δηλοῖ γὰρ. παντελῆ ἀσϑένειαν τῶν. κλειόντων μυῶν 
« - Ἵ ͵ χὰ ἃ Ἕ 

χαὶ τοῦ πω:ιτὸς σώματος" εἰ δὲ μὴ φαίνηταί τι τοῦ 

, 

- Φ Α -᾿ “ 55γ)ς ’ - 

λευχοῦ, ἀγαϑὸν σημεῖον, διότε ἐῤῥωμένην δηλοῖ τὴν 

δύναμιν. 

τ ; »ς. δ ταν τ: Φ ; 
2.214. Οἷς ἐξαίφνης ὀδύνη κεφαλῆς γίνεται, μάλιστα 
- - 3» γ4 τ. Ἶ πᾷς .η 4. “ον πνεῦμα φυσῶδες αἴτιον, ἀλλὰ καὶ πλῆϑος ὕλης ἐπιῤῥυεί-: 

3 , - - ς τ 

σης ἀϑρόως φλεγματικῆς. διὸ καὶ ὃ πυρετὸς ἐπιγενόμενος, 
“.}) 4 ’ ΟΣ αν ον τος ῃ 5 ͵ χ πὸ 
λύξι τὴν διάϑεσιν, ὡς ἂν ἐχϑερμαίνων καὶ λεπτύνων χαὶ 

ν - -. - ᾿ ΜῈ ᾽,: - ν ΙΑ 

διαφορῶν τὸ φυσῶδες πενεῦμα καὶ τοὺς χυμούς. --- Τῆς γὰρ 

͵ 

ω ᾿- Ν ν , 3 « Ψ,εξ; , ο Ἂ 4 κινούσης αὐτὰ δυνάμεως ἀσϑενούσης, γίνεται τοῦτο" τὴν 
- ͵ ΄ “ -" - 

γὰρ ἐν παντὶ τῷ σώματι ξηρότητα δηλοῖ. , 
Ὺ Ἂ ἷ ΞῊΝ 4 ͵ 

᾽ὔ ς - ᾽ « χ . ͵ ᾽ ᾿ τ ΝΡ ᾿ 
Ψγ . “4: Ζεαραςροσυναι, Ὁε ἐιξν ξτα γέλωτος γΙΌΜΕΨΡΟΥ, ἤ 

3 . .- ἐξ 
ἀσφαλέστεραι᾽" αἱ δὲ μετὰ 2) σπουδῆς, ἐπισφαλέ- 
στεραι. --- ι ᾿ 

3 Ξ “ πρὰ ΘΕΟΦ. . Παραφροσύνη ἐστὶν ἔχστασις λογισμοῦ. ταὺ- 
ἢ 7ὔ ’" ἘΣΤΙ Σ τ τῆς δὲ διαφοραί εἰσι -τέοσαρες" 3) ἔστε γὰρ μετρία, εῷ 

ξ , , Ἴ 3 τὰ .50.-- ἢ γέλως μόνον γίνεται, πλὴν ἄκριτος ἐκ προσηνοῦς ϑερ-.. 

- ν Ψ ὡς ΟΣ : τ΄ 

1 Οὐ, Ἐ506. πολλοὺς γὰρ πολλάκις ϑεωροῦμεν χατὰ φύσιν οὐ- 
). "δ Π 7 ΡΝ » ᾿ , - "κχ ἐν 

τως σαϑευδοντας τυχὸν: ἀνεωγότα ἔχοντας τὰ βλέφαρα. οὺς τιγᾶς 

τῇ συνηϑεῖφςς. λαγουδάτους (Οἵ. Ψο]. 1. ρ».. 94.). οὗ ἐδιώται χαλοῦσιν, ΄ ᾿ 

2) χλαυϑμοῦ Ὑ. Ὁ. σφαλερώτεραι. Ὦ. 3) ἡ μὲν γὰρ αὐτῶν. γίνετα! 

εἰετὰ γέλωτος, ἐπὶ αἱματιχῷ χυμῷ ζέσαντι συνισταμένη. χαὶ γὰρ χεύ- 

μξρον τὸ αἷμα ζαὶ ἡδονὴν ἐργειζόμενον τὸν γέλωτα καλεῖ. τόπον δὲ 
χατειλήζει, ἔνϑα τὸ διανοητιχὸν, τὴν μέσην χοιλέαν τοῦ ἐγχεφάλοῦ,. 
ὅϑεν “αὶ μετριωτέρα. τῶν ἄλλων. ἐστὶ χαὶ τὴν ϑερμασίαν. οὐ, πολλὴν 
ἴσχει. ἡ δὲ δευτέρα οἷον. ἡ στενόζουσα ὑπὸ μελαγχολιχοῦ ἢ ἐρλεγμάτις 

χοῦ. χυμοῦ χοατειληφότος τὸν φρονοῦντα τόπον, «αχοηϑεστέρα δὲ τῆς 
τ “» Ὁ Ε - ΞΝ 2 4, , τεγάνετος 

πρώτης διὰ τὴν τῶν χυμῶν διαφοράν" ἐγ γὰρ τῆς τούτω» Ψυχροτηῖος 
“Ζαὶ δειλία χολ τὸ στυγνάζειν προσγίνεται. ἡ δὲ τρίτη μετὰ σπουϑῆς 
τινος γίνεται μετρίας ὑπὸ ξανϑῆς χολῆς χαὶ δαχνώδους. ἐπερχομέγη!, 
χαὶ ἐρεϑιζούσης τὸ διωνοητιχόν. αὕτη δὲ χαχοηϑεστέρα μᾶλλον τὸ; 
προειρημένων ἐστίν. ἢ δὲ τετάῤτη μετὰ πλείονος σπουδῆς καὶ μαγιῶς 
δουρ᾿ ὀργῆς γέμεται, ὑπὸ ξανθῆς μὲν χῶὶ αὕτῃ χολῆς, ὑπεροπτηϑείσης 

Ἷ 

᾿ 

ὙΩ 
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μασίας γινομένη" ἔστι δὲ ἄλλη 1) σφοδροτέρα, ἐφ᾽ ἦ τά- 
ρᾶξιρ καὶ ϑράσος καὶ ὕβρις ἐπὶ ἔτε πλείονι ϑερμασίᾳ 

, 3 . 5) Ξ ᾿- τ 3,35. ΦῸ Χ γο, 
γι» μένη" Ἔτι δὲ ἀλλη τω » δ᾽ ἢ ἔστι ϑηριωδὴῆς 
τρόπος ξἔπὲὶ αν ξλει ϑερμασίῳ ἔκ μελαγχολικωτέ ἔρου χυ- 

μοῦ. ὅσαι οὖ» τοὐυτῶν μετὰ γέλωτός εἶσι, ἀσφαλέοτεραί. 
εἰσι, διότι ἐπὶ ἀμυδροτέρᾳ ϑερμασίᾳ, γίνονται ὁρμωμένῃ 
ὃς αἵματος! ὅσαι δὲ εκιετὰ σπουδῆς, ἐπισφαλέστεραι, διότι, 

ἐπὲ σφοδροτέρᾳ ϑερμασίῳ 5.2 ᾿ ὁρμωμένῃ ὅχ βὰν- 

θῆς. χολῆς. ὩΣ 

4.21. Ἐπὶ χυμῷ γὰρ ο ἡδυτέρῳ συμβαίνουσιν αἵ μετὼ 
γέλωτος. γίνονται δὲ πᾶσαι παραφροσύναι,. πάσχοντος 
τοῦ τ ω, ἢ πρίότως ἢ κατὰ συισείθειαν, 

γὸ᾽, Ἔν τοῖσιν ὀξέσι πάϑεσι τοῖσι μετὰ πυρετοῦ, ἃ αἱ οἰευῦν 

μιώδεες ἀναπνοαὶ; κακόν, - 

ΘΕΘΦ. 2) ΣΞημειωτιπὸρ οὗτος ὃ ἀφορισμὸς τῆς ἀνα- 
πνοῆς ἐπὶ ὀξέων »οσημάτων͵ τιῦν μετὰ πυρετοῦ γινομέ-. : 
γων. ὃπὶ οὖν τοιούτων ἥ πλαυϑμώδης ἀναπνοὴ ἤγουν ἢ 
διακεκωλυμένη ἤ. μει οἰμωγῆς τενος, καὶ ἤχου. ἐκφερομένη 

᾿σημαίνει. σπασμώδη διάϑεσιν τῆς τῶν ἀναπνευστιοῦν 

μυῶν ξηρότητος, ἢ φεγμονώδη, θερμασίαν, πολλάχις δὲ. 

καὶ παραφροσύνην. ἐπὶ ἀμφοτέροις δὲ τούτοις πυρετὸς 
ἐποῦε πιτος; “χαχό».. 

δὲ χαὶ τὸν πος χαταλαβούσης. καὶ αὕτη παχοηθεστέρα.. 
τῶν ἄλλων. Ἰστέον δὲ ὅτι γέλως ἐστὶ διάχυσις πολλοῦ πνεύματος, ἐχ- 
τοῦ ἐπιϑυμητιξοῦ χινουμένη, ἐπιτρεπούσης τῆς λογιχζῆς ψυχῆς. ὅϑεν 

καὶ πρὸς τὴν τοιούτου πνεύματος ἐξέλευσιν οὗ μύες τῶν παρειῶν δια-, 
τείνονται χαὶ ἀναχογχασμὸς τῇ τούτου διεξόδῳ 1: ἀναπγευσίιποῖς 
ὀργάγοις ἐγγίνεται οἷον συγαφουομένοις πρὸς ἑαυτὰ τῇ δοαγδαίᾳ χαὶ 

σφοδρᾷ διεξ ξόδῳ τοῦ πνεύματος... ἔστε δὲ χαὶ ἄλλως διάχυσις πγεύμα- 

τος, πρὸς γέλωτα ποαταχρ Ἰστιμῶς, ὅταν τὶς προσψαύση τοὺς ἀδένας 
τοὺς ὑπὸ ταῖς μασχάλαις ἢ τὰ πέλματα τῶν ποδῶν “αὲ τὰ τούτοϊς 
ὅμοια, πλὴν καϑὼς εἴπομεν; ἐπιτρεπούσης τῆς ψυχῆς, ὁ “γέλως ἔγγξ- 

νεται, οὗ γὰρ συντεταμένοι ὥνθρωποι καὶ πρὸς σεμνότητα βίου ἐσπϑ-, 
δαχότες οὐ γελῶσιν εἰκῆ χαὶ ὡς ἔτυχε, χῶν τις τοὺς ἀδένας τούζων 
κιγήσειεν, Ὑ, Ὁ. Α΄, Β.. Βομβοϊίοι νά! ραγα Ψ, ἃ, ο. Ν, Α, 8, 

1) φαιδροτέρα Υ. ς. ᾿ 2) Ἦος ξκοβοϊϊοη οπι. Υ, εἰς: ΟΝ. Α, 8. 
Ἡδθοηι Υ, “Ὁ. Δ, ὃ. : Ξ 3:53: 

33 Ἐ 



2441. Τὰ παιδία πολλάχις ὁρᾶται κατὰ σὸν. “τοῦ 
κλαίειν καιρὸν εἰσπνέοντα: διακεκομμένην εἰσπγοὴν, ἵστα-. 

μένου μεταξὺ φοῦ. ϑώρακος, εἶτ᾽ αὖϑις προστιϑέντος., 
τὸ λεῖπον, ὅπερ ἐν :ἐπιδημίαις εἶπεν αὐτὸς διπλῆν ̓  
δἴσω. ἐπανάκλησιν, οἷον ἐπείσπνευσιν. ὃ δὴ γίνεται ἢ 
διὰ κάματον. δυνάμεως ἢ διὰ τὴν τῶν ὀργάνων. σχληρό- 

τητὰ ἢ δὲ ἄμφω συνελθόντα. τὸ μέντοι τὴν ἀναπνοὴν. 

συμβ βαίνειν, ὁποία τοῖς κλαίουσι γένεται, πρὸς τοῖς. εἰρη- 

“μένοις αἰτίοις ἐνδείξεταί τινὰ διάϑεσιν ὀδυνώδη. καϑ' ἣν 

οἷον οἰμώξ ζοντες ἢ στένοντες ῆ ζινα μικτὸν ἀποτελοῦντες : 

ἐυόφον᾽ ἀναπνέουσιν οὕτως. 

γε. Τὰ ποδαγρικὰ πάϑεα καὶ τὰ μανιπὰ, τοῦ. ἦρος " καὶ 
τοῦ φϑινοπώρου κινέεται. --- 

ΥΞ -γτὴ Ἦ.- -ν “Ὦ τ-Ψ) " ΨΩ π᾿ πρ 

ΘΕΟΦ. 1) Εὐλόγως. τῷ ἦρι ταῦτα τὰ πάϑη κινοῦν- 
Ὁ 17) νν 

'φαῖν, διότι χύσις ἐν αὐτῷ, ϑερμῷ ὄντι συμμέτρως, τῆς 
προσαναχϑείσης ἔν χειμῶνι ὕλης γίνεται καὶ ἀποδίωξις 
32 Ν »" 32 - ᾿ ᾿] Ν ι 2 { -" ΡΩ Ν 

"ἄπο φῶν ἰσχυρῶν “τοπῶν ὅδῖτύ τους ἀσϑενεις Ὧ7ΟΌΨ τοὺς 

πόδας" Ξαὶ μὴν χαὶ ἐν τῷ φϑινοπώρῳ διὰ τὸ καταβὰλ- 
λεσϑαι τὰς “δυνάμεις ὑπὸ τῆς ἀνωμάλου. δυσκρασίας᾽" 
'φούτων γὰρ “καταβαλλομένων; διάφοροι τίκτονταν χυμοὲ 

ἢ ὍΟΡ. Ἐ50, Ἐἴρηται ἔν τῷ τρίτῳ τμήματι ὅτι γίνονται πόδη Ὁ 
Ἔν ταῖς ὥραις, ἀλλὰ τὰ μὲν οἱχεῖά εἶσι, τὰ δὲ ξενὰ χαὶ ἀνοίζεια.. “αὺ 

ἀποροῦσιν ὅτι πῶς ἐνδέχεται τὰ πάϑη ταῦτα γίνεσϑαι ἐν τῷ ἔαρι». 
εἴγε εὔχρατόν ἔστε χαὺ “πᾶσαι “αἱ δυνώμεις αἱ φυσικαὶ" ἀμέμπτως ἔνερ- 
γοῦσι “διὰ τὴν ἰσχὺν ζαὺὶ δώμην αὐτῶν" ἀλλὰ χαὶ ὃ φίλιος χυμὸς 
τότε γεννᾶται; καὶ λέγομεν ὅτε τὸ “ἔαρ οὖν ἔστι. “γεγγητικὸν “τούτων 

"τῶν παϑῶν, ἀλλὰ τοὐναντίον διελέγχειν χαὶ δημοσιεύει τὰ" πάϑη ταῦτα' 

τὰς γὰρ ὕλας τὰς ἀποϑησαυρισϑείσας 'χαὶ ἀποσφηνωϑθείσας ἕν τῷ σώ- 

μῶτι ἔχ τε τοῦ φϑιφοπώρου χαὶ τοῦ χειμῶνος ἐρχόμενον τὸ ἔαρ χαὺ 
᾿ἐπιλαμβανόμενον τῇ οἰχείῳ “ϑερμότητε ζαὶ εὐσρασίᾳῳ χύσιν ποιξεῖταν 

:τῶν ὑλῶν τούτων, ἐφ᾽ ἢ ἢ ἐσχύσει, εἰ μὲν «Ψψυχραΐί εἰσι “χα ᾿φλεγματι- 

:χαὺ φέρονταν ἐπὶ τὰ ᾿ἄρϑρα ζΖαὶ ποιοῦσι ποδάγρας χαὺ ἀρϑριτιχᾶ. 

εξ δὲ χολή ἔστι, φέρεται ἐπὶ τὴν χεφαλὴν χαὶ ποιεῖ μανίας. ὃν μέν - 
-"" τε , ., 7) Ρ -“ « Ἄς Ζ, ὁ, Δ ΔΑΣ, 

"τὸν τῷ φϑινοπώρῳ τὰ πᾶϑη ταῦτα ὡς οἰκεῖα γίνονται" ὑπὸ γὸρ τῆς 
“«δυσχρασίας χαταβάλλονται εξ δυγάμεις χαὶ “μάλιστα “διὰ τὴν ἀγωμᾶ- 
λέαν᾽ οὐδὲν γὰρ. οὕτως 'χαταβάλλειο "τὼς δυνάμεις ὡς ἡ ἀνώμαλος δυσ-᾿ 

“ρασία᾽ ἴσμεν γὰρ «ρύσει ἀνώμαλον εἶναι τὸ φϑινόπωρον. Τη δᾶθῦ 

νοι Οοἄεχ Ἐμοου Δ] η515 (ὁ], 270 “ὌΧ 
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Ξ ΣΟ Ξλεο ον κέν, τὲ 3 Ρριν ὅοΣ 4 τ ΞΣΣ ΣΕΥ , 
χαὶ πρὸς τοὺς ἀσϑένεϊο᾽ καὶ. κατώ τόπους διωπομενοι 

ποδάγρας ποιοῦσι, ἄλλως τὲ καὶ διὰ τὸ, ἐναποκλείεσϑαν 

τὴν ἀϑροισϑεῖσαν ἐν τῷ ϑέῤει ἜδΥΟ ύΜΕαΣ, - 

»κ΄. “Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νοσήμασιν ἐς τάδε: ἐπικίνδυνοι 

αἱ ἀποσκήψιες" ἢ ἀπόπληξιν τοῦ σώματος, ἢ σπασμὸν, 
ἤ μανίην, ἢ τύφλωσιν σημαίνει. -- 

ΘΕΟΦ. Νῦν περὶ μελ ἀγχολίας διαλέγεται καὶ περὲ 
μεταστάσεως. ὕλης τῆς προσούσης αὐτῇ καὶ διαδοχῆς τέ: 
0, γοσημάτων καὶ φησιν, ὅτι δὸν, ὕστ0 μελαγχολίας ἔχο- 
μένου τινὸς, ἀποσκήψῃ ἥ τοιαύτη ὕλη κατὰ μετάϑεσιν 
εἰς τἄδε, ἐπικίνδυνος" εἶ, μὲν πρὸς τοῦς ᾿ὀφϑαλμοὺς ὃνε- 

χϑῇ; ποιεῖ τύφλωσιν, εἰ δὲ ἐπὲ τὼ νεῦρα, σπασμοὺς τοὺς 

"ἐπὶ πλήϑει γινομένους, εἰ δὲ τελείως ἐμφράξεε τὰς κοι- 
λίας τοῦ ἐγκεφάλ οὐ. ἃς σῶμα καλοῦσι, ἀποπληξίαν ἐρ-- 
γάξεται, εἰ, δὲ πρὸς τὰς μήνιγγας, ἀποτελεῖ μανέαν. τδτ- 
ἔστε μελαγχολίαν τὴν ὀνομαζομένην μιανεύδη. 

ῳ 

» 

Δ Α11, Τίνονται μὲν χαὶὲ διὰ φλεγματικὸν χυμὸν 
ἀποπληξίαι χαὲ σπασμοὶ καὶ πηρώσεις, ὀφϑαλμιῶν, γένον- 
ται δὲ καὶ διὰ μελαγχολικὸν, ἐπειδὴ κοινὸν. ἀμφοτέροις. ἐστὲ 
τὸ πάχος. οὗ μὴν τὸ τῆς μανίας κοινόν" δεῖται γὰρ ἔρε- 
ϑίξοντος χυμοῦ καὶ δάκνοντος. πρὸς τὴν γένεσιν. 

γζ΄. ᾿“πόπληκτοι δὲ μάλιστα γένονται ἑλικίησι τῇσιν ἀπὸ 
τεσσαθάχοντα ἐτέων μέχρι ξξήκοντα; ---᾿ 

- τ ξεν - "}} ς κ2 : 

ΘΕΘᾧ. Τοὺς ἀπὸ τεσσαράκοντα ἐτῶν ἄχρι ξξήκοντα 
ἜτΩ δ 2 λ 7) 79. δ λ ΣΕΥ ἐτος ΠῈ τον ἼΞΞ ““ 
τὸ τῆς. ἀποπλήξιας πάϑος χαταλαμβαᾶνεξὲ;, ὃτι ττλεοναζει 

,. 2 ν᾿ - 

μάλιστα χατ' αὐτοὺς ὃ μελαγχολικὸς χυμὸς, ὃς καὶ τῇ 
παχύτητι ἐμφράττων τὴν. ἀποπληξίαν.- ἀποτελεῖ. γένεται 

δὲ καὶ ἀπὸ φλέ ἔγματος ἀποπληξία. κατ ἐξαίρετο», ε, 

οὗ περὲ ταύτης γῦν δ λόγος τῷ ἹἹπποχράτει. 

2... Διὰ τὴν μέλαιναν χολὴν παχεῖαν. οὖσαν. τότε 

δὲ πλεοναζι ουσαν. 

γη.. Ἢν ἐπίπλοον ἐχπέσῃ. ἀνάγκη ἀποσαπῆναν καὶ 
ἀποπεσεῖν. --- 

ΘΕΟΦ. Ἐπίπλοόν ἔστι πιμελώδης τις καὶ ἐνώδης. 
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οὐσία ἐπικειμένη τοῖς ἐντέροις καὶ τῇ 1) γαστρί." τούτου. 

᾿πολλάχις, ἐν τῷ ὑπογαστρίῳ τρώσεως γεγονυίας, ἐχπί: 

σττϑι μέρος τὶ, καὶ ἐπειδὴ πιμελῶδές ἐστε καὶ εὐπαϑὲς, , 

ὁμιλοῦν Ἴῷ ἔξωϑεν ἀέρι, ἀνάγκη εὐϑέως σήπεσϑαι. κ8- 

λεύει οὖν ὃ ἹἽπποχράτης τὸ ἐκπεπτωκὸς τέμνειν. χαὶ 

οὕτω τῇ γαστροῤῥαφίᾳ χρῆσϑαι. 

ΔΜ. Ὅταν γυμνωϑῇ, καὶ προκύψῃ ἐχτὸς ἔντερον ἢ 
σπλάγχνον ἢ λοβὸς ἢ τοιοῦτό τι καὶ χρονίσῃ καὶ βιαίως 

ψυχϑῇ, ἀνάγκη σαπῆναι" εἰ δὲ αὐϑωρὸν εἰσαχϑῆῇ, οὐδα- 
μῶς ἀληϑές. 

ν»νϑ΄. “Οκόσοισι ἀπὸ ἰσχιάδος ἐνοχλεομέγοισιν ἐξέ τη, 

τὸ ἰσχίον; καὶ πάλιν. ἐμπίπτει, τουτέοισε μύξαι ἐγ-. 

γίνονται. Ἄτας 

ΘΕΟΦ. 2) ᾿ἀϑροιζόμενον γὰρ ἐχεῖσε τυχὸν ἐν τῇ χοι- 
“λότητι, ἐν ἦ ἢ διάρϑρωσις τοῦ ἰσχίου, φλέγμα οἱονεὶ κα- 
ταβρέχει τοὺς συνδέσμους χαὶ χαλαροὺς αὐτοὺς ποιεῖ 

κἀντεῦθεν ἐξίσταται, χαὶ πάλιν ἐμπίπτεν ἤ κεφαλὴ 
τοῦ μηροῦ. 

221. Ἐν τοῖς ἄρϑροις πολλάκις ἀϑροίζεται φλεγμα- : 
τώδης χυμὸς, ὃν ὀνομάξ [εἰ μύξαν, ᾧ διαβρεχόμενοι οἱ σύν- 

δεσμοι χαλαρώτεροι γίνονται, ὥστε ῥᾳδίως ἐξάγεσϑαι τ τὸ 

ἄρϑρον τῆς κοιλότητος καὶ εἰσάγεσϑαι. 

ΓΥΥΣ ξ ᾽ ἐο ,’ 

ξ΄. “Οχόσοισι ὑπὸ ἰσχιάδος ἐχομένοισι γρονίης τὸ ἰσχίον 
535}: » ἐξίσταται, τουτέοισι φϑίνει τὸ σχέλος, 3) καὶ χωλοῦν-. 

2. ν ῶ“ 

ται, ἣν μὴ καυϑῶσι. -- 

ΘΕΟΦ. Ἐὰν διὰ πλῆϑος μύξης ἐπὶ πλέον ἐξεστηκὸς 
ὰ 2 , , ἘΞ ΉΥΣ ἢ 2 Ξ 

μένη τὸ ἰσχίον, γενήσεται 4) γώλανσις τοῦ σκέλους, ἀπο- 
᾽ 2 31: 2 » , λουϑήσει δὲ ἐξ ἀνάγκης καὶ ἁτροφία, ὡς τῆς κατὰ φύσιν 

ἀ ὔ , 

στερηϑέντος Ἀἰνησεῶς. οὕτως μὲν φϑίνει τὸ σκέλος χαΐ 

δ) χωλεύει τῶν ὁσεὸ ἰσχιάδος ἐνοχλουμένων, ἐὰν μὴ 03 

ϑῶσιν. εἰ μέντοι καυϑῶσιν, οὐδὲν τούτων πάσχουσιν. ἤ.: 
.. 

γὰρ κἄῦσις τὴν μύξαν τὴν τὸ ἰσχίον ξκπίπτειν. τεοιοῦσαν 

1) χοιλέῳ Δ. Ὁ. .2) ος Ξ5.Πο]ΐου οαπὶ ἀρῃουίθιπο οπὶ. Ψ, ὃ. Ἅ. 
ὉΞ-Ν, 8) χωλεύουσι Ψ, ς, 4) χόλωσις Υ. ἃ. δ) χωλοῦται Ὗ. δ’ Ῥ. 

ν 
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ξηραίνει. καὶ ἐεδαπανᾷ καὶ στερέμνιοι. γίνονται δὲ 'σύνδε6- 
σμοι καὶ τὸ δέρμα καὶ εἰς τὸ χατὰ φύσιν ἀποκαϑίσταν- 
ταί; καὲ λοιπὸν. οὐκέτι ἐκπίπτει ἧ κεφαλὴ Ὁ τοῦ μηροῦ 
ἀπὸ τῆς κοιλότητος.. 

44. 17 γὰρ καῦσει τὴν. μύξαν ξηράναντες καὶ τὴ». 

χαλαρότηΐα τοῦ τις εἰς ἣν ὠλίσθαινε τὸ ἄρϑρον, 

εἰς συντονίαν ἀχϑεῖσαν, συμβήσεται πάντως, μηχέτε τὸ 
ἄρϑρον εϑιστάρθ σε 

: Τμῆμα ἐῤϑοβ ον. 

Σ, 9) 

ὁ. Ἔν. τοῖσιν ιὸξ ξέσε, γοσήμασε ύξις τῶν ἀκρωτηρίων, 

κακόν. --ὶ᾿ 
: 

Σ ἘΞ 
Ν 

Ἐς χο τοῦ ἑβδόμου. τμήματος. 

ΘΕΟΦ. Περὶ ἐπι γινομένων. ἐνταῦϑα ϑιαλέγοεαι, . τὰ 
δὲ ἐπιγινόμενα, καϑὼς εἴρηται ὃν. τῷ πρὸ τοῦδε τμήματι, 
τετθαχῶς. ὑποτίθεται οὖν ἐνταῦϑα »όδημια, ὅπερ ἐστὶν. 
ῥξὺς πυρετὸς καὶ ἐπὲ τούτῳ. σύμπτωμα, ὅπερ ἐστὶ ινύξις 

ἀκρωξηρίων καί φησιν»; ὅτε ἐὰν ἐπιγένηται ἐν τοῖς ὀξέσι. 
συυρετοῖς ψύξις. ἀκρωτηρίων" τουτέστι δαχτύλων, δισὸς, : 

ὥτων καὶ ἁπλῶς τῶν ἐπιπολαίων μορίων ἄνδυ. φανερᾶς: 

αἰτίας, κακήν ἐστε καὶ ὀλέθριον" δηλοῦται 50 ἀσθενὲς. 

εἶναι τὸ ἐμφυτον. ϑεριιόν. οἶδε γὰρ ὃ πυρετὸς κατασβεν-- 
5 

γύειν αὐτὸ ἢ φλεγμὸνἢ ᾿ἀξιόληγος Ἔν» ἥπατι ἢ γαστρὶ, 

ἥτις τῇ; ζέσει. ϑύτην σιπύας. ἕλκει τὸ αἷμα πρὸς ξαυτῆν᾽ 

κἀντεῦθεν λεεφαιμοῦντα. τὰ ἄκρα τνύχεταις ΞΞ: τὴ ἢ 

241. Ἔν. μὲν. τοῖς χρονίοις. νοσήμασιν καὶ μάλισϑ᾽ 
. ὅσα χωρὶς πυρεεῷν εἰσι, καὶ κατὰ χειμῶνα, καὶ γέρουσι, 

ψυχρὰ γίνεσϑαι τὰ τοῦ “σώματος ἔσχατα, δῖνας καὶ ὦτα 
καὶ χειρῶν καὶ, ποδῶν ἄπρα, οὐδὲν ἄτοττον, ἕν, δὲ τοῖς 

ὀξέσι τὸ σύμπτωμα ὀλέ ἔϑοιον, ὁ φλεγμοναῖς σφοδροαῖς. σπλάγ- 

χνῶὼν ἐπιγινόμενον, ὃτε σὺν τῷ τὰ. ἄκρα «ψύχεσθαι καὲ 

διακαίονται τὰ ἔνδον" δια γὰρ τὸ. τῆς φλεγμονῆς. σφοδρὸν. 

ὑτὲ αὐτοῦ ἕλκεται τὸ αἷμα δίκην. σικύας. ἐξ ὅλου τοῦ σώ- 
ματος" δ χαὶ τὰ ἀκρωτήρια ψύχονται. 

5: 
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β΄. Ἐπὶ ὀστέῳ νοσήσαντε, σὰρξ πελιδνὴ, κακόν. --- 

ΘΕΟΦ. Νοσεῖ τὸ ὀστοῦν, ὕλης μοχϑηρᾶς ἕως αὐτοῦ 

χωρούσης. ἐὰν οὖν, πεπονθότος αὐτοῦ, σὰρξ πελιδνὴ ὃ ὃπι: 

γένηται, χακόν ἐστι" δηλοῦται γὰρ σβέσις τῆς κατὰ φύ- 

σιν ἐν αὐτῷ ϑερμοσίας καὶ κακόηϑες εἶναι τὸ γόσημα. 

᾿ ΔΑ͂ΙΙ. Σβέννυται γὰρ τὸ φύσει ϑερριόν. 

γ΄. Ἐπὶ ἐμέτῳ λὺγξ καὶ ὀφϑαλμοὶ ἐρυϑροὲ, κακόν, --- Ν 

-ζ»᾽Ὃ᾽ἡΣ 

ΘΕΟΦ. Ἔμετος καὶ λὺγξ ἄμφω πάϑη εἰσὶ στομάχϑ, 
ἀλλὰ διαφέρουσι τῷ τόπῳ" 

- λό Ὁ ΡΣ ᾿} Ν ς Ὁ} Ψ ᾿Ὶ τ -, 

Τῇ) κοϊλότητι τοῦ στομάχου ἐστὶν ἡ ὕλη, ἐπὲ δὲ τῆς λυγ- 
γὸς ἔν αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ τοῦ στομάχου. ξὰν οὖν ἐπὶ ἐμέτῳ 
λὺγξ ἐπιγένηται. κακὸν, ἕπειδὴ ἀπὸ ἀκυροτέρου μορίου, 

᾿ λέγω δὴ τῆς. κοιλότητος, ἐπὶ κύριον μόριον ἤτοι τὴν οὐ- 
; - ὕ “ ς- ο κι κι . 3 σίαν τοῦ στομάχου μετῆλθεν ἡ ὕλη. καὶ μὴν καὶ ὀφϑαλ- 

κτλ ὙΣ ὅ᾽ . 3, ν.»» ἡ ἐτὴ 8 , ᾿ . .«ι μοὶ ἐρυϑροὶ ἐπὶ ἐμέτῷ εἰ ἐπιγένωνται, κακὸν διὰ τὴν. 
αὐτὴν αἰτίαν" 

" ἐδ " - 39 -“ 2 ΟΣ ἘΣ. τ Ν φλεγμαίνοντι" καὶ δῆλον ὃχ τῶν ὀῳφϑαλμῶν" οὗτοι γὰρ 
δεξόμενοι τὴν ὕλην καὶ 1) διαταϑέντες ἐρυϑροὶὲ ἐγένοντο. 

2441. «“Ζ420.).γ8 ἐπὲ ἀνιῶσι χυμοῖς εἰς τὸ στόμα τῆς 
ς 

γαστρὸς ἢ. εἰς αὐτὴν τὴν γαστέρα συνίσταται, οὗς εἰ μὴ ὃ 
ἔμετος ἀπωϑήσει, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ αὐτῷ ἔτει ἢ ἡ λὺγξ ἐπιμέ- 

γει, δυοῖν ϑάτερον, ἢ τὸν ἐγκέφαλον, ἢ τὴν ΖΣ: φλεγ΄ 

μαίνειν οὐ μετρίως ἀνάγκη. ἕπεται δὲ ἀμφοτέραις ταῖς 
διαθέσεσι τὸ τῶν ὀφϑαλμῶν ἔρευθος, μᾶλλον δὲ ταῖς 

5 κατὰ τὸν ἐγκέφαλον φλεγμονώδεσι διαϑέσεσιν.. 

δ΄. -:Ἐπὶ ἱδρῶτι φρίκη, οὗ. χρηστόν. --- 

ΘΈΕΟΦ. Ὁ ἱδρὼς ἐπιγενόμενος ἀπαλλαγὴν φέρει γ0᾽ 
᾿ σημάτῶων, πλὴν οὐχ ὅ τυχῶν, ἃλλ᾽ ὃ προνοίᾳ φύσεως Ἶ: 

γόμεγος. ξὰν ἱδρὼς γένηται καὶ οὐκ ἀκολουϑήσῃ εὐφορία, 
ἀλλὰ μᾶλλον. φρίκη; χαλεπόν ἔστι δηλοῖ γὰρ. πλῆϑος 
ὕλης ὑποκειμένης καὶ λόγῳ κακρηϑείας γίγεσϑαι νῦ- 
σήματος. 

“ἢ δϑιατιϑέντες Ὁ, ἃ, Ὁ. υστῃ εἶπ! ἀθΐθοι Ὁ, διατεθέντες, 

» Ν ." ῴὉ ᾿ 3 3.ϑ 

ἐπὶ γὰρ τοῦ ἐμέἕτου ἐν αὑτῇ 

δος ρου ρου .................ὕ..- 

᾿; ᾿ ΠΕΡ ΟῚ , - , ζ συνξαϑε γὰρ ὃ ἐγκέφαλος τῷ στομῦχῳ 
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22} τὰ χρίσιμα γὰρ μὴ κρίνοντα, τὰ μὲν δύσκριτα, 

τὰ δὲ ϑανατώδεα᾽ γνικᾶσϑαι γὰρ ἢ τι: δ, Δ Τα ν ὃν ταῖς 

ποιαύταις διαϑέσεσιν. 

ε΄. Ἐπὶ μανίη δυσεντερίη, ἢ ὕδρωψ, ἢ ἔκστασις, ἀγαϑόν. --- 

ΘΕΟφΦ. Ἢ κυρίως μανία ἐκ ξαγϑῆς χολῆς πλεονα--: 
ζούσης ἐν τῷ ἐγκδφάλῳ γίνεται, ἀλλ αὕτη ἢ ὕλη 1) ἐχρι-. 

; φεῖσα πρὸς τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα, ποιεῖ δυσεντερία; 
. εἶ δὲ πρὸς τὸ ἧπαρ, ἀσϑένειαν ποιεῖ τῆς αἱματοποιήτι- 
κῆς δυνάμεως, καὶ ὕδρωπα ἐ ἐρ γάζεται μέτριον. ἔκστασιν δὲ 
ποιεῖ τουτέστι, κίνησιν καὶ ταραχὴν, μέν λουσαν κρίνεσθαι 
κοτὰ τὸ εἰρημένον, ὁχόσοισε χρίσις γίνεται : Φοὐτξοισι, ἥ 
7: δύσφορος ἣ πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ. ἐὰν οὖν τούτων τι 

Ν 

᾿ ἐπὶ τῇ μανίᾳ ἐπιγένηται , ἀγαϑόν ἐστιν" ἀπὸ γὰρ. κυρία- 

τάτου μορίου, τοῦ ἐγεκφάλου, ἐπὶ ἀκυρότερον μετενήνε-- 
κταες ἢ ὕλη. ᾿ς : ὉΠ: 

2421. “Ἴυσεντερία μὲν χαὶ ὃ ὕδρωψ τῷ λόγῳ - τῆς 
μεταστάσεως, οὐ κακὰ, ἢ δὲ ἔχστασις, ἐπίτασις οὖσα μα- 
γνίας, πῶς ἢ λογίσασϑαι, τῇ. σφοδρότητι τῶν τεοιούντῶν 
αἰτίων τὴν μανίαν ἀχολουθῆησια τὴν λύσιν, ὡς κἂν τοῖς 
ὀξέσι νοσήμασι, τὰ σφοδρότατα τῶν συμπτωμάτων ἔστιν 
ὅτε κρίσεις ἀγαθὰς ξογάζεσθϑαρ πέφὺυχεν. 

[2 

καὶ ἘΞ ὑποχωρήσιες, κακόν. -- 

ΘΕΟΦ. Πολυχρόνιος »όσος ἐστὶν ἢ, ἐπὶ πολὺν ) χρό- 
γῸ» διατείνουσα, ἐφ᾽ ἢ καὶ ἣ ἀἸοσιτία κακὸν καὶ ἄκρητοι 

ὑποχωρήσιες, ἡ ἀποσιτία μὲν κακὸν, διότι ἢ δύναμις ἐκ 

ταύτης ἀσϑενοῦσα οὐ δύναται ἐπὶ πλείονα. χρόνον διαρ- 

κέσαι ἢ "καὶ εέχρις ἀπαλλαγῆς τοῦ νοσήματος, καὶ αἵ 

ἄχρατοι. ὑποχωρήσεις, κακὸν, διότε δηλοῦσιν ἀσϑένειαν 

παντελῆ τῆς δυνάμεως μηκέτι ἀλλοιούσης, μηκέτι συμπετ- 
τούσης, μηκέτι κατεχούσης, ὡς λοιπὸν ν ἀχράτως τὰ δια- 

χωρήματα φέρεσθαι. ; 

--------. 

Τὴ) εἰ ἐχρυῇ . ἃ. Ὁ, εἰ ἐχριφῇ Ν. 531) κατὰ φύσιν Ψ. Ὁ. Ο. χατὰ 
πρότος Ὗ. 8. ' ; 

ς΄. Ἐν νούσῳ πολυχρονίῳ ἀποσιτίη χαὶ ἄχρητοι. ἔμετοι,. 



3. ᾿ 
ΖΑ͂ΙΜ. “Αχράτους ὑποχωρήσεις φησὶ τὰς ΄ ἀμίκτους 

ὑδατώδους ὑγρότητος, οἷον. πιχροχόλους Ἶ ἢ μελαγχολικοὺς ᾿ς 

. ἢ ἰώδεις ἢ ἢ πρασοειδεῖς, αὲ δηλοῦσιν ἐκπεφρύχϑαι πᾶσαν 
τὴν κατὰ φύσιν ὑγρότητα ὑπὸ τῆς πυρετώδους ϑοομασαςς 

ζ΄. Ἐκ πολυ ης ὅῖγος καὶ παραφροσύνη, κακόν. --- 

ΘΕΟΦ. ΠΣ τοσίαν χαλεῖ τὴν πολλὴν οἰνοποσίαν, 

ἐφ᾽ ἧ καὶ τὸ ῥῖγος καὶ ἦ παραφροσύνη πολλάκις πέφυχϑ 
- ς - - - Εν 

γίνεσθαι, τὸ μὲν ῥῖγος, ὑλῶν δριμειῶν θερμῶν τε καὶ δα- 
χνωδῶν χεχυιμένων ἐπὶ τὰ τἱροαιρετικὰ μόρια καὶ αἰσϑη- 

-᾿ -“Ὕ» - ς “Ων 

τικὰ τῇ ϑερμότητι τοῦ οἴνου" καὶ ἡ παραφροσύνη δὲ τῇ 
’ “ ΡῚ ’ 

οἰκείᾳ ϑερμότητι τοῦ οἴνου, ἐπὶ ϑερμὴν. δυσκρασίαν. τρ8-- 
Ἶ - ᾽ ν. 2 - 

πομένου τοῦ ἐγκεφάλου. ἄμφω οὖν ταῦτα. κακὰ ἐπιχενό- 

μενα τῇ πολυποσίᾳ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ϑερμασίας. 

241. Σβέννυται γὰρ διὰ τὸ πλῆϑος τὸ ἔμφυτον 
ϑερμόν. Ππλονς 

η΄. Ἐπὶ φύματος ἔσω δύξεϊ, ἔκλυσις, ἢ ἔμετος, ἢ λσιπο 

ϑυμίη γίνεται. --- 

ΘΕΟΦ. 1) Τὸ λεγόμενον τοιοῦτόν ἔστιν ὅτι ἐὰν ἐπὶ 

φύματος ὄντος ἔσω εἴτε ἐν τοῖς θρεπτικοῖς, τυχὸν. ἐπὶ 
τὸν ϑὥρακα ἢ τὴν γαστέρα, καὶ ἐξαίφνης ῥαγῇ, φέρεται Ἔχ 

τοῦ πύου μέρος ἢ ποιότης τις. ἐπὲ τὸν στόμαχον καὶ ἐκτ-᾿ 

λύει αὐτὸν καὶ ποιεῖ ἐμέτους" εἰ δὲ ἐν τοὶς ἀναπνευστιΞ, 

1) Τὰ ἐντὸς δηγνύμενα φύματα ἢ ὃν γαστρὶ δήγνυται ἢ ἐν τῇ πύ- 
στει ἢ ἐν ϑώραχι ἢ ἐν στομάχῳ καὶ τοῖς ἀναπνευστιχοῖς. καὶ τὰ μὲν 

ἐν. γαστρὶ ἢ ἐν “ύστει δηγνύμενα χάτω χωροῦσι, τὰ δὲ ἐν τοῖς λοι’, 
ποῖς μορίοις ἄνω, περὶ ὧν νῦν ὃ λόγος. ὅταν οὖν ἐν τῷ στομάχῳ 
ῥαγῇ, 67 τε ποιότητι τοῦ πύου δάκνεται ὁ στόμαχος, βλάπτεται δὲ 
χαὶ ἡ ἀορτὴ λεγομένη φλὲψ χἀγντεῦϑεν συνεξειξεῖγαι τῷ πύῳ χυμὸς ἢ 
σαΐ τι τοῦ ζωτιχοῦ πκευμεϑῖρν, ὕϑεν ἡ ἔχλυσις χαὶ ἡ λειποϑυμία ἔπε- , 

ται. τὸ αὐτὸ δὲ ποιεῖ χαὶ ἐν ϑώρακι χαὶ τοῖς ἀναπνευστικοῖς κατας, 
βλάπτων τὴν χαρδίαν χαὶ τὸν πγϑύμονα. χἀντεῦϑεν οὖν διὰ βηχὺς 
ἀνάγεται καὶ ἐξεμεῖτωι. τὸ γοῦν λεγόμενον τοιοῦτόν ἔστιν, ὅτι ἐὰν 
φῦμα εἴσω εἴτε ἐν τοῖς ϑρεπτιχοῖς εἴτε ἐν τοῖς ἀγναπνευστιποῖς τυχὺν Ὁ 

ἐπὶ 1ὴ» γαστέρα ἢ τὸν ϑώραχα. καὶ ἐξαίφνης δαγὴ ἐκ τοῦ πύον μέ- Φ 

ρος ἢ ποιότης τις ἐπὶ τὸν στόμαχον ἢ ἐν τοῖς ἀναπνευστιποῖς ᾿ ῥαγῇ» 

φέρεται τὸ πῦον. εἰς. Ὑ. Ὁ. Α΄. Ὁ, ὁπι, πος κοβο]ίου Υ΄.. ἃ. Θομο!ίοι 

ἸΘαπὶ Πάθοηί Υ. ς, Νο Ὁ; 



823 ᾿ ́
 

᾿ χοροῖς. ῥαγῇ; φέρεται. τὸ πῦον ἐπὲ τὸν πνεύμονα καὶ τὴν 

καρδίαν ἢ ποιότης τις ἐξ αὐτοῦ καὶ ποιεῖ ἐχλύσεις. -καὶ 

λειποϑυμίας.. ταῦτα οὖν πάντα χαλεπὰ, πλὴν Ἱπποχράτης 

τοῦτο ὡς ὁμολογούμενον οὐκ εἶπεν. 

- 2414. Ἐπὶ τῶν γινομένων συῤῥήξοων πύου κατὰ  γα- ὅ 

στέρα ταῦτα, ἐπὶ δὲ τῶν ἀναπνευστικῶν, βῆχες καὶ πνί- 
γες, ἐπὲ δὲ ἐ πο δισχωρήσεις; : 

θ΄. Ἐπὶ αἵματος δύσεϊ παραφροσύνη, ἢ σπασμὸς, κακόν. -- 

ΘΕΟφΦ. Ἔνταῦϑα λέγει, ὅτι ξὰν αἱμοῤῥαγία γένηται 

ἐξ οἱουδήποτε, μορίου τοῦ. σώματος καὶ ξπὲ ταύτῃ ἄκο- 
᾿λουϑήση σπασμὸς, χαλεπόν" οὐ γὰρ ἐπὲὶ πληρώσει ἕπε- 

ται, ἀλλ ἐπὶ ξηρότητε. εἰ δέ ποτε, καταξηραινομένου 
“ποῦ ἐγκεφάλου, ἀγρυπνίας δηλονότι προγεγονυίας τῇ κε-- 

γίύσει, γένηται Χαὶ παραφροσύνη, ἔτι πλέον κακόν. 

Ζ.2΄- “Ἐμοῦσι καὶ λύζουσι διὰ τὸ πάϑος τῆς 7α- 

στρὸς, παραφρονοῦσι χκαὲ ᾿σπῶνται συμττασχούσης τῆς 

Ἴι τῶν γεύρων. : ἷ Ξ : 

᾿ Ἐπὶ εἰλεῷ ἔμετος, ἢ λὺγξ, ἢ σπασμὸς, ἢ παράςουῦς 

᾿σύνη, κακόν. ὑπτπε; 

ΘΕΟΦ. Ἑἰλέος ἐστιν ἔμετος κόπρου, " εἰ οὖν ἅψε- 
τᾶϊ τῆς οὐσίας τοῦ στόματος τῆς. γαστρὸς ἤ κόπρος, δῆ- 
ξιν ποιοῦσα λύγγα ποιεῖ εἰ, δέ ποτε ἀτμοὶ δριμύτεροι. 
ἐγεχϑῶσιν ἄνω παρὰ τὸν ἐγκέφαλον, εἰ μὲν παρ αὐτὴν 

τὴν οὐσίαν χωρήσουσι, παραφροσύνη γίνεται, εἰ δὲ παρὰ 
τὰ νεῦρα, τότε σπασμός. ταῦτα οὖν πάντα ἐπὲ εἰλεῷ γι- 
γόμενα, κακόν. 
2 ῃ ἘΣ 

ια΄. Ἐπὶ πλευρίτιδι περιπλευμονίη, κακόν. --- 

: “ » - ζ τ: 3 « ᾽ ἘὸΞ 

ΘΕΘΦ. Ἢ πλευρῖτις ἐν τῷ τὰς πλευρὰς ὑπεζωπότι 
ὑμένι γίνεται, ἦ περιπνευμονία δὲ ἐν τῷ πγδύμονι. κακὸν 

ὦ Ξ ᾿ ΞΙ 

οὖν ἐπὶ πλευρίτιδι περιτενευμονίαν γίνεσθαι, διότι ἀπὸ 

1) ἢ πάϑος τῶν λεπτῶν ἐντέρων ὑπὸ ξηρᾶς χόπρου καὶ ψλίσχρων͵ 
καὶ παχέων χυμῶν ἐμφρατεομένων καὶ «ρλεγμεινόντων Υ, Ὁ. δάάει. 

Ὶ 
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Δ γῪ. ν Ω ν᾿ ᾿ " " 

ἀκύρου μορίου πρὸς κύριον τὸν πνεύμονα μετῆλϑὲν 
ἡ ὕλη. : νὰ 

4.41}. "Ἐπιγίνέται γὰρ τῷ πάϑει πάϑος. π 
- ῇ 

ιβ΄, Ἐπὶ περιπλευμονίῃ φρενῖτις, κακόν, 
, ς ᾿ ᾿ τς 

ΘΕΟΦ. Ἐπὲ κυριώτερον μόριον ἥ μετάστασις γέγονε 
τῆς ὕλης ὅσον γὰρ τοῦ τὰς πλευρὰς ὑπεξζωκότος ὑμένος 
ὅ πνεύμων κυριώτερος, τοσοῦτον ἐγκεφάλου ἀπυρότερος. 

ς -" “ , ΣᾺ 
ΖΑ͂ΪΜ. Ὅταν. ὑπὸ ϑερμοῦ χυμοῦ γένηται περιπνεὺ- ἢ 

. ΡῚ το 

ονία, πολλοὺς ἀτμοὺς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναπέμτπουσα,. 
» Ἁ , , 2 - Ν -“ἢ ») , 

πληροῖ τὸ τὸν ἐγχέφαλον ἀτμῶν καὶ φρενῖτιν ἐργαζεταῖ. 
: ᾽ Α 2 2 » Β}Ὶ Α ὉΝ ΥΩ 

ἐγ. Ἐπὶ 1) τρώμασιν ἰσχυροῖσι ἢ σπασμὸς, ἢ, τέτανος, 
χακόν. --- 

ΘΈΕΈΟΦ. 2) ᾿Ενταῦϑά φησιν. ὅτε ἐὰν ἐπὶ καυσώδει. 
- Α ὮΝ ,ὔ , αῇ ᾿ Ἀ 2 ΑΥ 

πυρετῷ σπασμὸς. ἢ τέἕτανος γένηται, καχὸν διὰ τὸ ἕπὲ 
ξ ᾿ ἜΣ ξηροτηῆτι γινεσϑαι. 

ιδ΄, Ἐπὶ πληγῆ ἔς τὴν πεφαλὴν, ἔχπληξις, ἢ παραφρο- 
’ 

σύνη, καχόν. --- 

ΘΕΟΦ. Ζηλοὶ γὰρ τοὺς χροταφίτας μύος πεπονϑέ- 
ναὶ τούτων γὰρ πληττομένων, συμπάσχει ὃ ἐγκέφαλος, 
2; ; Α 27) Ζς 2 Ρ » 7 ἔνϑεν σταραφροσύνη καὶ ξηπληξις ἤτοι ξπστασις ἀκολου- 

- 32 ς Ξ ᾿ θεῖ; ἀδύνατον γάρ ἔστι λέγειν τὸν ἐγκέφαλον 3) πεπον- 
, ἐᾷ - ᾿ » , ἀν γ Ὲ.2.5 ᾿ 4 » 

ϑέναι" τοῦτο γὰρ οὔ μόνον καχὸν, ἀλλὰ καὶ ϑανατῶδες. 

4241. Παράφρων ὃ παράλογα καὶ φϑεγγόμενος "καὶ 
πράττων, ἔχπληχτος δὲ ὃ ἐφ᾽ ἡσυχίας μένων, ἔχων τοὺς 
32 3 σπᾷ Ψ 
ὀφϑαλμοὺς ἀναπεπταμένους, τοῖς ὑπὸ δέους ὁμοίως ἔξ᾽ 
πλαγεῖσιν. 

φΦ. Ἂ 2 

ιε΄, ις΄. ᾽᾿Επὶ αἵματος πτύσεϊ, πύου πτύσις" ἐπὶ πύου πτυ- 
σε φϑίσις καὶ δύσις" χαὶ ἐπὴν τὸ πτύελον ἴσχηται, ὁ 
3 ᾿ 

ἄποϑγησκουσιν. --- 

1) χαύμασι Ἠΐρρ. 2) Ἔχ μὲν τοῦ τραύματος ἴσως δὲ αἵμοῤῥα- 

γίαν ἡ ξηρότης ἐπαχολουθεῖ, οὐ μὴν ἀλλὰ ἐκ πυρετοῦ λάβρου ἢ ἡλιᾶ- 
πἧς ἐχχαύσεως, ἕπεται οὖν τῇ τοικύτῃ ξηρότητε σπασμὸς ἢ τέταγος 
ὅπερ κακόν. . Ὁ, Δ, Ὁ. 3) μὴ αἀὰ͵ Ὁ. 

ἣ 



δ 
-ΘΕΟΦ. γῦν ἔκ τῶν ϑωρακικῶν πρρίῶν ὑποτίϑεται 

: φέρεσϑαι τὸ αἷμα. φέρεται δὲ ἢ ἢ διὰ ὁ75. ἢ διὰ διά- 
᾿βρωσιν. ἢ ἀναστόμῳωσιν. ἐπὶ οὖν τῇ τοῦ αἵματος. σετύσει 
εἰς δεύτερον πλοῦν ὁδευούσης τῆς φύσεως χαὶ εἰς πῦον 

μεταβαλλούσης τὴν ὕλην, πύου πτύσις ἕπεται. ταύτης δὲ 

ἐπιμενούσης τῆς πτύσεως καὶ τῇ παρόδῳ ἀμβλυνούσης τὸ 
ζωτικὸν πνεῦμα, ὡς. μὴ χορηγεῖσθαι παρ᾽ ὅλον τὸ σῶμα, 
ἔχτηξις γίνεται, ἥτις φϑίσις προσαγορεύδται- 1) εἰ δὲ Ζο-- 

σαύτη γένηται κατάπτωσις ὡς καὶ δύσιν τριχῶν ἢ δύσιν 
κοιλίας "γενέσθαι, χαλεπώτερον. δηλοῖ γὰρ κατάπτωσιν 

τῶν δυνάμεων. 2) τί οὖν ὑπολείπεται; ϑάνατον γενέσθαι 

ταχύτατον, εἰ τὸ πτύελον ἴσχεται διὰ τὸ ἐσχάτην εἶναι 
πκανάπτωσιν τῶν δυνάμεων. 

4.214, Ἐπὶ τῇ τοῦ αἵματος πτύσει γίνεται, πύον : Ξ : 
πτύσις, ἐφ᾽ ἢ πάλιν φϑίσις καὶ δύσις, τουτέστιν. ἔχπτω- 
σις τῶν τριχῶν χαὶ διαχώρησις ὕγρά., 

εἴ. "Επὶ φλεγμονῇ τοῦ ἥπατος, λύγξ. --- 

ΘΕΟΦ. Ἥπατος φλεγμαίγοντος, λὺγξ χαχόν ἔστι" 
δηλοῖ γὰρ ὅτε πολλή «ἐστιν. ἢ πλήρωσις καὶ ἦ διάτασις, 
ὥστε φϑάσαι τὴν στενοχωρίαν μέχρι τῆς γαστρὸς, καὶ στε- 

᾿ψοχωρουμένγης αὐτῆς, γενέσθαι τὴν λύγγα, ἢ ὅτε δηλοῖ 

φλόγωσιν πολλὴν, ἥτις ἐκϑερμαίνουσα τὰ περὶ τὴν γα- 
Θτέρα καὶ τὸ στόμα αὐτῆς, λύγγα ποιεῖ. 

4241. Τίγεται δὲ τοῦτο τῷ μεγέϑει τῆς φλεγμονῆς, 
39 ῶ τι τῳ ον - 

εἰς συμπάϑειαν ἀγομένου τοῦ στομάχου διὰ τῶν χοινᾶν 
γεύρων, εἰ καὶ βραχύτατα ταῦτά ἐστιν, ἢ διὰ τὸ χολην. 
δριμεῖαν γεννᾶσθαι τῇ τοῦ ἥπατος φλεγμονῇ καὶ συῤῥεῖν 
ἊΣ 4 2 . τ 2 Το 9 , δ 2 

δὶς τὴν ἀρχήν τῶν ἐντέρων, ἧς ἐπιπολαζούσης καὶ ἀναϑε- 

ο΄ Τὴ) ἀλλὰ χαὶ ἀτμοὶ ἀναδίδονται, οἱ μὲν λεπτότεροι πρὸς τὴν χείρα- 
λὴν χαὶ τὰς ῥίζας διαχαίοντες τῶν τριχῶν ἀποῤδέειν αὐτὰς ἀπεργά- 
ζονται οἱ δὲ παχεῖς βρίϑουσι πρὸς γαστέρα χαὶ δύσιν ἐμποιοῦσι χὰν- 
τεῦϑεν ἐξατονοῦσιω ἡ δύναμις ὡς “μηδὲ τὸ πῦον δύνασϑαι ἀναφέρειν, 
ἀποϑθνήσχουσιν. οὕτως ἡ τοῦ πύου ἐπίσχεσις τὴν τῶν δυνάμεων 

᾿ ζατάπτωσιν ἐπισημαίνεται, Ψ. ἢ. Α. Ρ.. 2) δες οι. Ὁ. δαρεπέ 

Υ. ἃ. ς. Ν. 
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οὔσης εἰς τὴν γαστέρα δάκνεσθϑαί τε καὶ διὰ τοῦτο λύξειν 
φῷ στομάχῳ συμβεβηκπεν. 

Α ἀ ἐΝ 

«η΄. Ἐπὶ ἀγρυπνίῃ σπασμὸς καὶ παραφροσύνη, κακόν. τ 

ΘΕΟΦ: Καὶ ἐνταῦϑά φήσιν, ὅτι ἐὰν ἐτὶ ἀγρυπνίᾳ, 

σπασμὸς γένηται, καχὸν, διότι ἐπὶ ξηφότητι δηλοῦται γί-. 

νεσϑαι ἤ γὰρ ἀγρυπνία ξηρότητα ποιεῖ, εἰ δὲ καὶ πᾶρα- : 

.φρροσύνη ἐπιγένηται, χαλεπώτερον" δηλοῖ γὰρ ἐπίτασιν. 

τῆς ξηρότητος. πε 

4.211. Διὰ ξηρότητα" κενωτικὸν γὰρ λίαν ἡ ἀγρυπνία, 

1) "Ἐπὶ ληϑάργῳ τρόμος, κακόν. -- 

ΘΕΟΦ. Ὃ λήϑαργος πάϑος ἐστὲ πεοὶ τὸν ἐγχκέφα- 
λον συνιστάμενον, ἐξ ὑγρᾶς καὶ ψυχρᾶς ὕλης τὴν γένεσιν. ΄ 
ἔχων, ἐξ ἧς καὶ τὸ δυσδιέγερτον σὺν ἀτονίᾳ τοῦ φυσιχοῦ 
πνεύματος ἐπικέχτηται" τιλὴν μετὰ βληχροῦ πυρετοῦ τὸ 
πάϑος γίνεται. ἐὰν οὖν ἐπὶ ληϑάργῳ τρόμος ἐπιφανῇ, 
κακὸν ἤτοι ἐπισφαλές" δηλοῖ γὰρ τοσαύτην εἶναι τὴν 
ὑγρὰν καὶ ψυχρὰν ὕλην, ὥς καὶ τὸν νωτιαῖον μεταλαμ- 
βάνειν κἀκεῖϑεν τὸ γευρῶδες γένος τῇ πληρώσει σπᾷσϑαι" 

ἄλλος δέ τις τῶν ἀφορισμῶν ἐξηγητὴς τὸν τρόμον ἐπὶ 

ληϑάργῳ κακὸν» ἔφη διὰ τὸ δηλοῦν ἄμετρον ξηρότητα, 

24.411. ᾿Επίτασιν γὰρ δηλοῖ τοῦ ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ 
χυμοῦ. 

,’. ) 32 “ ι΄. ᾿Επὶ ὑστέου ψιλώσεϊ ἐρυσίπελας, κακόν, --- 
Φ᾿ 

-“ -΄ ." ξ- 

ΘΕΟΦ. Ψιλωσίς ἐστὶν ἢ τοῦ φυσικοῦ περιβλήματος. 
᾿ 3 . ω, δ ὃ 

στέρησις. ἐὰν οὖν ἐπὶ ὀστέου ψιλώσει ἤτον δγορησο. 
σαρκῶν καὶ δέρματος ἐρυσίπελας ἐ ἐπιγένηται, χαχόν" δηλοῖ 

γὰρ ἐπίῤῥοιαν αἱματικωτέφας ὕλης, ἥτις διαβιβρώσκει. "καὶ 

ὌΠΉΤΣ τὰς ἐπικειμένας σάρκαρ' τὸ γὰρ ἐρυσίπελας, ὑπὸ .΄ 

αἵματος ᾿ξανϑοχολικωτέρου γίνεται. 

2.411. Ἰποχϑηρόν ἐστι τὸ, συγγυμνωϑέντος τοῦ ὀστοῦ, 
“Ὁ , , Σ , 

φανῆναι τὴν πέριξ σάρκα ἐρυσιπέλατιε κατειλημμένην. 

1 Ομ, μαης ἀρἰιογῖβ. νυϊραία 6 οὐά," 
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κ΄. ᾿Ἐπὶ ἐρυσιπέλατε σηπεδὼν, ἢ ἐκπύησις, ππαῦν. -- 

ΘΕΟΦ. "Ἐὰν ἐρυσίπελας. γένηται καὲ χατὰ μέρος 

σταύσηταν; δηλονότι τὸ αἷμα σήπεται τῷ χρόνῳ καὶ ἐν- 
τεῦϑεν νομή 118 χαὶ σῆψις, γίνεται, ἣν ̓ σηπεδόνα ὃ ἽἽππο- 

κρατῆς λέγει; εἰ δέ ποτε δωσϑείη ἢ ῆ δύναμις, ὦ ἄρχεται μ8-- 

ταϊοσμεῖν τὴν σαπεῖσαν ὕλην καὶ εἰς πῦον μεταβάλλειν 

κἀντεῦθεν ἐχπύησις. ἐπὶ ἐρυσιπέλατι οὖν ταῦτα ἐπιγινό- 
μενὰ κακόν" 51} ὀῦται γὰρ κακόηϑες εἶναι τὸ ἐρυσίπελας. 

κα Ἐπὶὶ ἐσχυρῷ σφυγμῷ: ἐν τοῖσι ̓΄ ἕλκεσι οἰμοῤῥογέκι;, 

κακόν. --- : 

ΘΕΟΦ. ᾿Ισχυρὸν σφυχμὸν καλεῖ τὴν σφυγματώδη 
ὀδύνην, ἥτις οὐ γίνεται ἄλλως, εἰ μὴ συνδράμῃ καὶ με- 
γάλη φλεγμονὴ τῇ ἀρτηρίᾳ παραπειμένῃ. ἐὰν οὖν. ξφ᾽. ἕλ- 
κδι σφυγματώδης ἢ. .ὀδύνη καὶ αἱμιοῤῥαγία γένηται, καχὸν, 
πρῶτον μὲν ὅτι φλεγμονὴν μεγίστην ἐνδεέτνυται, ἐν τῷ 
ΠΣ, οὖσαν, δεύτερον δὲ ὅτι ἐπὶ τῶν τοιούτων σφυγμῶν. ἧ 
αἱμοῤῥαγία δηλοῦται ἀπὸ ἀρτηρίας ἐγξακομωϑείσι. γί- 
γεσϑαι. ἄμφω οὖν κακά, 

421. «“ἱμοῤῥογία γὰρ. γίνεται ἐπὶ τοῖς ἔχουσιν ἐσχυ-- ἡ 
θοὺς χαὶὲὶ ὀδύνην ἐργαξομένους σφυγμοὺς, οἵτινες γίνον- 
τοι ἐπὶ τῶν Φλ τ τό, ΩΣ» ἑλκῶν, ἐφιεμένης “φῆς φύσεως 

διώσασϑαι τὰ λυποῦντα διὰ τῆς αἱμοῤῥαγίας. : 

χβ', ᾿Επὶ ὀδύνῃ πολυχρονίῳ τῶν περὶ τὴν. τοὐμὸν ἃ ἐκπύη- 
σις, κακόν. ---᾿ 

ΘΕΟΦ. Ἢ ὀδύνη γίνεται. περὶ τὴν κοιλίαν ἢ ἢ πνεὺυ- 
μάτων. πεερεουσίᾳ ἢ λεπτῇ χαὶ δριμείᾳ ὕλῃ ἢ παχείᾳ καὲ 

φλεγματικῇ. ἐνταῦϑα οὖν διὰ πάχος χυμῶν ὑποτέϑεταε 
τὴν ὀδύνην' αὕτη γὰρ καὶ ἐπὶ πολὺν χρόνον παρατείνεταε, 
ἐφ᾽ ἢ καὲ προσδοπία πυοποιήσεως" σήπεται γὰρ τῷ 

χρόνῳ χαὶ εἰς πῦον μεταβάλλεται καὶ ἔστιν ὁ λόγος οὐ 
: 

μόνον ἐπὲ τὴ σιτοδόχου κοιλίας ἁρμόδιος, ἀλλὰ καὶ ἐπὲ 

παντὸς μορίου κοιλότητα ἔχοντος. 

411. Ἢ γὰρ τοιαύτη ὀδύνη ἣ μὴ δυναμένη διάχυ: 

- 
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ϑῆναι τῷ χρόνῳ φλεγμονήν τινα δηλοῖ, ἥτις καὶ εἰς ἐκ. 

σπύησιν μεϑίσταται. : ᾿ς 

κγ΄. Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσεϊ δυσεντερίη, κακόν. -- 

᾿ς ΘΕΟΦ. ᾿Ἄκρητον ὑποχώρησιν λέγει τὴν παντὸς χυ-᾿ 
μοῦ ἀνόϑευτον καὶ ἀμιγῇ κένωσιν, ἥτις τῇ παρόδῳ δῆξιν 
ἢ, ἀνάβρωσιν τῶν ἐντέρων ποιοῦσα δυσεντερίαν εἰκότως 
ἐργάζεται, ὅπερ καὶ χαλεπόν ἐστι. 

4411. ᾿Ζκράτους ὑποχωρήσεις φησὶν τὰς ἀμίχτους. 
ἡγρότητος ὑδατώδους;, αὐτὸν μόνον ἐχούσας εἰλιχρινῆ τὸν 
ὑπερμαχόμενον χυμόν. 

κδ΄, ᾿Επὲὶ ὀστέου διακοπῇ παραφροσύνη καὶ ἔχπληξις, ἢ 
ἐς 1) κενεὸν λάβη. --- ; 

31) λ Α - » 3 - - 
᾿ ΘΕΟΦ. 2) ᾿Εὰν τὸ τῆς κεφαλῆς ὀστοῦν διαχοπῇ; 

ν , 3 - - - 

ὡς φϑάσαι τὴν διαίρεσιν καὶ μέχρις αὐτοῦ τοῦ χενεοῦ 
ἤτοι τόπου τοῦ περιέχοντος τὸν ἐγκέφαλον, ἐξ ἀνάγκης 

ὌΝ χδὶ Ῥω} ἰδὲ τὰς παραφροσύνη γίνεται καὶ ἔχπληξις, 3) ἐπειδὴ παρᾶχξινταῦ 
ε , - ’ 

αἵ μήνιγγες καὶ μεταλαμβάνουσανι τοῦ πάϑους φλεγμαι- 

γουσι πἀντεῦϑεν παραφροσύνη γίνεται καὶ ἔκπληξις. 
-“Ῥ,. -᾽ Ψ 

241. ως ἕως τῆς ἔνδον κενότητος ἤτοι τῆς ἔπι- 
ς ὭΣ ΄. - , 

φανείας, διότι πλησιάζει ταῖς μήνιγξι καὶ τῷ ἐγκεφάλῳ... 

95:9 ᾿ Α - 

χε. “Εκ φαρμακοποσίης σπασμὸς, ϑανατῶδες. --- 

ΘΕΟΦ. ᾿Ἐὰν ἐπὲ ὑπερκαϑάρσειί γένηται σπασμὸς; 
ϑανατῶδες" δηλοῖ γὰρ ἄμετρον ξηρότητα. 

2.21. Διὰ τὴν ἄκραν ξηρότητα. 

1) χενεῶνα Δ, δ, 2) Κενεὸν λέγει τὸν περὶ τὸν ἐγχέφραλὸν 
ἐντὸς τοῦ χρανίου χενὸν τόπον, ἔνϑα φασὶ τὸ ψυχικὸν πνεῦμα ἔγυ- 
πάρχειν. Ὀστέου δὲ διακοπὴν εἰπὼν αὐτοῦ ἐχείγου τοῦ χρανίου μέ- 
μνηταιν. «ὅταν οὖν ὑπὸ πληγῆς τινος διαιρεϑῆ τὸ χρανίον μέχρι αὐτοῦ 
τοῦ χενοῦ, δυσκρασίαν ὑτρίσταται τὸ ψυχιχὸν πνεῦμα ἢ παρεμππῖπτον 
τὸ ὀστοῦν. στενοχωρεῖ; αὐτὸ ἢ τὸ δικτυῶδες παϑὸν πλέγμα ἀναγγέλλει τὸ 
πᾶϑος πρὸς τὴν χαρδίαν. ἄμφω δὲ ταῦτα ἔχπληξιν καὶ παραφροσύνην, 
ξπάγει καὶ, φλεγμονὴ ; ὴν τοῦ περὶ τὰς μήγιγγας τόπου. Υ. Ὁ- Δ..." 
8) Θηι. 86 δαπὲ ἀεἴποορβ (, Α- α, ; 

- 



ἊΣ 

δ29. 
κξ΄. ̓ ᾿Επὲὶ ὀδύνῃ ἰσχυρῇ τῶν περὺ τὴν κοιλίην τος β 

ψύξις, κακόν. το ἐπ ντ: Ὁ 

ΘΕΟΦ. Ισχυρὰ ὀδύνη γίγεται περὶ τὴν κοιλίαν διὰ 
φλεγμονὴν 1 ἢ ξἕρτεητα ἢ᾽ ἐρυσιππελατώδη ὁ ὄγκον. ἐὰν οὖν ἐπὶ 
ταύτη ᾿᾽ ὀδύνῃ ψύξις ἀκρωτηρίων γένηται, ϑανατῶδες" 
δηλοῖ: γὰρ ἀσϑένειαν τοῦ ἐμφύτου. Θϑερμοῦ -ἢ : φλεγ- 
μονὴν ἀξιόλογον, ἥτις δίκην σικύας, καϑὼς εἴρηται, τὸ 
αἷμα ἕλκουσα ψυχρὰ καταλιμπάνει τὰ ἄχρα. 

- ΑΜ. Τίνεται μὲν καὶ διὰ κα 908: φλεγμονῆς ἔν. 
τῷ βάϑει » γίνεται. δὲ καὶ διὰ λειποψυχίαν ἢ τῷ σβέννυ- 
σϑαι τὴν ἔμφυτον ϑερμασίαν ἐν ὠμοῖς τοῖς χυμοῖς ἢ διὰ 

σλῆϑος πνίγεσθαι. ταῦ 1}- 

1) Τυναικὶ ἕν γαυτοὶ, ἐχούσῃ τεινεσμὸρ ἐπιγενόμενος, ἔ ἔχ- 
τρῶσαι ποιέει. -- ͵ 

ΙΑ. Ἢ γὰρ μήτρα συμφυὴς οὖσα τῷ. ἀπευϑυσμένῳ 

ἐντέρῳ, ἕν τ ὃ τεινεσμὸς. γίνεται; τεέεῖνι: : : 

χρῷ, Ὅ τι ἂν ὀστέον, ἢ χόνδρος, ἢ νεῦρον διακοπῇ ἐν τῷ 
σώματι, οὐκ αὔξεται. --- 

ἘΠ ΘΕ Θῷ. Ἢ διὰ τὸ εἶναι ψυχρὰ καὶ ξηρὰ, Ὁ. διότι; ὡς 

εἴρηται, ἐκ σπέρματος ἔχουσι τὴν γένεσίν». 

κη΄. Ἢν ὑπὸ λευκοῦ φλέγματος ἐχομένῳ ο ἀρ τς 
νηται ἰσχυρὴ; λύει τὴν νοῦσον. --- 

ΘΕΟΦ. Περὶ τοῦ ᾿“λευχοφλεγματίου ὑδέρου ὃ λόγος. 
τῷ Ἱπποκράτει, ἐφ᾽ ᾧ διάῤδοια ἰσχυρὰ τουτέστι. κατὰ 

παράτασιν χρόνου γινομέη 1.2 τὴν νόσον τῷ λόγῳ τοῦ 

ἐχαενοῦν τὴν νοσοποιὸν αἰτίαν. λευκὸν δὲ εἶπτε φλέγμα ἢ 

πρὸς ἀντιδιαστολὴν ἄλλου" ἔστι γὰρ καὶ πελιδνὸν φλέγμα, 
ΒᾺῚ 

ἢ δὲ αὐτὸ τὸ ὃν ὡς τὸ γάλα. λευκόν. 

4.214. Τὸ λευχὸν φλέγμα ὕδερόν φησιν, ὡς καὶ πε- 

λιόνοῦ φλέγματος ὄντος. 

1) Ηΐς ἀρίηοσ. οαπὶ βομο]ο οτι, 15 οοἀά, ΤΒΘΟΡὮΠΠ, 

ἐς : 84 



680 
Ὁκόσοισιν ἀφρώδεω διαχωρήματα ἐν φῇσι δια, 

ὩΣ ΠῈ τουτέοισιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐπικαταῤῥέει. --- 

: ΘΕΘΩ: Ὃ ἀφρὸς ἐξ ὑγροῦ καὶ πνεύματος σύγκειται. : 

ἐὰν οὖν ἐν τοῖς διαῤδοίαις φαν} ἢ, εἰκότως ἀπὸ τῆς κξ- .» 

φαλῆς ἀντικαταῤῥεῖ. καὶ γὰρ ὄ ἐγκέφαλος τούτων τῶν 

δύο εὐπορεῖ, τοῦ μὲν καὶ οὐσίαν, τοῦ δὲ κατὰ πράσιν, : 
κατ οὐσίαν “μὲν ὅτε ὕγρός ἐστι, κατὰ χράσιν δὲ ὅτι ψυ- 
χρός ἐστιν ἢ δὲ Ψυχρὰ χράσις πνευμάτων ἕστὲὶ γεγνητικχή. 

ν Ὁ. Φ 3 - - 3 “ῳ 5) - 

,. Ὁκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, ἐν τοῖσιν οὔροισι χρι- 
μνώδεες αἵ ὑποστάσιες γίνονται, μακρὴν. τὴν ἀῤδωστίην 
σημαίγουσι. --- 

ΘΕΟΘΦ, Κρίμνον καλοῦσιν οἵ παλαϊοὶ τὸ ἀδρομερέ- 
στερον τοῦ ἀλφίτου. ἢ τοῦ σίτου" ἀπὸ τούτου μεταφορι- 
κῶς ἐν τῷ οὔψῳ. ἐὰν ἀἁδρομερῆ τινα εὑρεθῶσιν ἔχοντα 
περιγραφὴν, “ριμνώδη οὖρα καλοῦνται. ἀλλὰ ταῦτα τὰ 
κριμνώδη ἢ διὰ σύντηξιν σώματος γίνοντον. ἢ διὰ παχεῖαν 
ὕλην ἐν τῷ σώματε οὖσαν καὶ θερμασίαν 1) περιφρύττου-.. 
σαν αὐτήν. περὲ τούτου οὖν τοῦ σημαινομένου ὅ λόγος 
σῷ “Ἱπποκράτει φησὶ γὰρ ὅσοις γένηται κριμνῶδες τὸ 
οὖρον, πυρετοῦ ὑποκειμένου καὲ πάχους ὅλης, χρόνιον τὸ 
»όσημα γενήσεται " χρόνου: γὰρ δέεταν ἢ φύσις λεπτῦναι 
τὴν ποχεῖαν ταύτην. ὕλην. 

ΖΜ. Κριμνώδεις ὑποστάσεις φησὶ τὰς ἐοικυίας 
σευτύροις μὴ ἀχριβῶς ἀληλεσμένοις. 

λα’, .“Οχόσοισι χολώδεες αἵ ὑποστάσιες γίνονται, ἄνωϑεν 
ΤΊ ΟΝ ν 25. 3 "- δὲ λεπταὶ, ὀξείην τὴν ἀῤδωστίην σημαίνουσιν. --- 

ΘΕΟΦ, Ὃ λέγει, τοιοῦτόν ἔστιν, ὅτέ ὅσοις χολώδεις 
αἵ ὑποστάσεις εἰσὲ τουτέστι κπεχρωσμέναι ὑπὸ χολῆς; ἄνω- 
εν δὲ ἤτοι ἐξ ἀρχῆς τοῦ νοσήματος λεπταὶ καὶ ὑδατώ- 
ὅεις, σύντομον δηλοῦσι τὸ νόσημα. χαὶ ἡ αἰτία; ἐπειδὴ 
ἤρξατο γίνεσθαι σύμπεψιρ καὶ ἡ ὕη ἐκφφάττεσϑαι. 

᾿ 1) περιφράττουσαν Ὗ΄. Ὁ. Ὁ. 



᾿ ὅ91 

ι1β΄. Ὁκόσοισι. δὲ διεστηκότα τὰ τοῖο 1 γέρεξαι;. τουτέοισι, 
ταραχὴ ἐν τῷ σώματι ἰσχυρή ἐστί.. 

ΘΕΟΦ. “εστηχὸς οὖρον καλεῖ τὸ ἀνώμαλον τὸ κατὰ 
γι μὲν πεπεμμένον ὑπόρχον, κατά τι δὲ ἄπεπτον. οἷς οὖν 
τοιαῦτα οὖρα. γίνεται ̓  χαλεπώτατά εἰσι" δηλοῖ γὰρ, “ποῦ 

᾿ μὲν ἐπικιρατειαν. φῆς φύσέωᾳ, ποῦ δὲ τῆς παρὰ φύσιν 
 διαϑέσεως, ῦϑεν Ἱπποχρύτης. εἰκόσως ἔφη, », τὰ τοιαῦτα, -- 
ταραχὴν σημαίνει. 

ΑΙ, ᾿Αδύνατον εἶναι τὰ ὀὖρα διδστηκότα συνεχῆ 
γάρ εἶσιν ἀεὶ ἑαυτοῖς, μηδεμίαν χώραν κενὴν ἐν τῷ μέσῳ. 
ἔχοντα. εἰ δὲ τὸ κατὰ σύστασιν ἀνώμαλον εἰρῆσϑαι δεχοί- 
μεϑα, δεόντως, εἶστε ταραχὴν ἰσχυρὰν αὐτὸ ᾿σημαΐνειν" 
πρατούσης. γὰρ τῆς φύσεως, πνωται στασιαζό ὀντῶν δὲ τῶν : 
γοσωδῶν αὐτίων, τὸ μὲν ἀρατούμενον ἑτέραν, τὸ ̓δ᾽ ᾿ἄνϑι- 

στάμενον ἑτέραν ἴσχει τ ἰδέαν. : 

λγ.. χόσοισι δὲ ἐν τοῖσιν οὔροισιν ἐπίστανται πομφόλυ- 
γες; φρενιτιπὰ" σημαίνουσι » καὶ μαϊρὴν ἀῤδωστίην ἔπε- 

γξνήσεσϑαι. --- 

ΘΕΟΦ. . Πομφόλυξ. ἐστὶ. Σ Ὁ πνεῦμα τς φναΐζδευ: ὑτεδ 
ὑγρότητος. ἐγκαταλαμβανόμενον. ἀλν. αὕτη Ἴύεῖσε. ὑπὸ 

πνεύματος. καὶ ὑγρότητος ἢ σταχϑίας ἢ λεπεῆς. ἵστανται 
δὲ ἐπάνω. τόδ οὔρου διὰ τὸ ἄνω. ὠϑεῖσϑαν παρᾶ τοῦ 
πνεύματος. ὅσοις οὖν δνεχϑῇ πομφολυγῶϑδες. οὖρον μὴ 
οὐϑέως ἀποὺ :αϑιστάμενον, δηλοῖ. ἐιαχρὰν φὴν νόσον. τὸ γὰρ 

᾿γεάχος εἰρ μῆχος χρόνου δἰωϑε» ἐκτείνειν τὰ. “νοσήματα. 
ἀλλὰ μὴν. καὲ γε βούξιν" ἐχ τῶν πλησίον γὰρ φέῤρεται- εἶ 
γὰρ ἐκ τῶν πόῤῥω. ἐφέρετο, τυχὸν ἐκ γαστρὸς ἢ ϑώρα- 
πος, λεπιτυνόμενον τῇ κινήσεν ταχὺ ἂν ἀπεκαϑίστατο. 

241. 44) πομφόλυγες ἐξ ὑγρότητος γλίσχρου. συ- 
γίστανται, πνεύματι φυσώδει μεμιγμένης. 

λδ΄. Ὁκόσοισι. δὲ λιπαρὴ ῇ ὑπόστασις κοὶ ἀϑρύόη, του- 
τέοισι »εροισετῶ, καὶ 2). ὀξέα σημαίνει. - 

Ἢ αἱ Σ ἐν τοῖς ὕδιυοι πολλάκις γινόμεναι ποὶ ἐπινηχόμεναν τρυσέλεϑεο αὗτες- 

ψες γίνονται ὑπὸ εἰς. Ψ, Β. 2) ὀξείην τὴν ἀβδωστίην. ἔσεσϑαεῦ. α- Ὁ. ες. Ὁ). 

«84 κ᾽ 



532. 

ΘΕΟΦ. “Γιπαρὰν ὑπόστασιν ΣΉΕΕΒ τὴν πιμδλώδη 

χαὲ ἐλαιώδη, ἥτις ἄνω “ἐφίσταται. οἷς οὖν ΦΟϊθύτῃ ᾧπό- 

στασις, νεῷ ἐτιχὰ σημαίνει, ἐὰν ἀϑούόα ἐστὶ τουτέστι πα- 
᾿χεῖα ὡς πρὸς ἅπαξ ἢ δεύτερον ἐνεχϑῆναι; ἐπὶ γὰρ τῶν 

γεφρῶν τηκομένης τῆς πιμελῆς, ταχέως ἐκχρίνεται, ἐπὶ δὲ 

τῆς ἐν ὅλῳ τῷ. σώματι, βῥαδέως. αὕτη καὶ ὀξεῖαν τὴν 
ἀῤδωστίαν ΤΣ ἤτοι σφοδρὰν ϑερμασίαν ἐν τόϊς νεφροῖς, 
ἀπο) δλάυσιν τὴν τὸ πιμελῶδες συντήπουσαν. 

: ι ΐ 
“21.512. Οὖρον. γὰρ. καὶ διαχώρημα λιπαρὰ ἐπὶ. συν- 

΄ - - ν “- Ν - - 

τῆξει γίνεται πιμελῆς τῆς κατὰ πᾶν τὸ σῶμα, οὔ τῆς 

τῶν νεφρῶν. 

ἐα., ἘΠῸΞ τὰ ᾿ 5 ΠῸ ΞΣ ΕΣ λε΄. Ὃχόσοισι. δὲ νερριτικοῖσιν ἐοῦσι, τὰ προειρημένα 
»-΄Ὁ ΄ 3“ Α ͵ - 

ξυμβαίνει σημεῖα, πόνον τὲ ὀξέες περὶ τοὺς μύας τῆς. 
ὉΧΝ Ἅ ΧΩ , ᾽ 

ῥύχιος γίνονται" ἣν μὲν περὶ τοὺς ἔξω τόπους γίνωνται, 
-ἡ ε 

ἀπόστημα προσδέχου ἐσόμενον ἔξω" ἢν δὲ μᾶλλον οἱ 
2 ’ 

πόνοι πρὸς τοὺς ἔσω τύπους γίνωνται; καὶ τὸ ἄπο- 
, “22 ν 

στημὰ προσδέχου ἐσόμενον μᾶλλον ἔσω. "-Ξ- 

ΘΕΟζΦ. Νεφριτικοὺς καλεῖ τοὺς ἔχοντας. φλεγμονὴν 
Δ κὼ Ε ν ν ΄ »ν" 3 ΕῚ Α 
ἢ ἐμφραξιν περὶ τοὺς νεφροὺς. ξὰν οὐ» ἔστιν γεζρριτιχῇ 

διάϑεσις καὶ τὰ προειρημένα σημεῖα πολλάκις συμβῶσι 
τουτέστιν ἢ; οὖρον λεπτὸν καὶ ἰδατῶδες, ἢ ὑπόστασις 
πομφδλυγώδης;, γένωνται δὲ πόνοι τεερὶ τοὺς μύας τοὺς 
ῥαχιαίους; τῆς ἐν νεφροῖς ὕλης πρὸς. αὐτοὺς μεταβάσηξ, 

2 ν Ὗ ᾿ ΡΥ ς , “- ΠΣ ὦ ,, 
δὸ μὲξν 7ἴῖξορν τους ἔξω Θαχιαίους μὺυς οὐ στόνγον γινονταί," 

ΒῚ ᾽ “ -»ο - 

καὶ τὰ ἀπόστημα ἔξω δεῖ προσδέχεσθαι, εἰ δὲ πρὸς τοὺς 
2 ᾽ ΝῪ .“" ἈΝ Ἁ 3 ,’ 5 - “Ὁ 

ἔσω τουτέστι τοὺς «ψγοΐτας, καὶ τὸ ἀπόστημα ἔπκδῖσε δεῖ᾽ 

προσδέχεσϑαι. 

λς΄. χόσοι αἷμα ἐμέουσιν, ἣν μὲν ἄνευ πυρετοῦ , σωτή- 

θιον" ἣν δὲ ξὺν πυρετῷ, ̓ὀλέϑριον κάρτα. ϑεραπεύειν δὲ 
τοῖσι «ψυχτικοῖσν καὶ τοῖσι στυπειχοῖσι. --- 

ΘΕΟΦ. Νῦν ὃ Ἱπποκράτης ὑποτίϑεται τὴν κένωσι»: ᾿ 
τοῦ αἵματος ἄπὸ τῶν ϑρεπτιτῶν γινομένην. ἐὰν οὖν 
αὕτη ἄνευ πυρετοῦ γένηται, ἀγαϑὸν, πλὴν μέτριον" 'δηλοῖ 

720 μὴ εἶναι φλεγμονὴν,. ὅϑεν ἀναφέρεται τὸ αἷμα, ἀλλὰ 



διὸ 

ειόνον ἀναστύμωσιν. δὲ δὲ μετὰ πυρετοῦ, Ὁ 1 Ξάρτα 
ἤγουν πάνύ. δηλοῖ. γὰρ. φλεγμονὴν εἶναι, ἔξ ὧν τὸ αἷκα 
“ἀναφέῤεται δὲ ἀνάβρωσιν. εἶτα καὲ ϑερατιξίαν ἂν. τῷ τέ- 

“λει. παραδίδωσι" λέγει γὰρ, ὅτι ϑερατεεύειν δεῖ τοῖς στύ- 

“τ φουσε" καὶ ψύχουσι, πλὴν. οὐ. πάσης αἱμοῤῥαγίας,. ἀλλὰ 

“τῆς δὲ ἀναστόμωσιν. γινομένης. ταύτη γὰρ τὰ. στύφοντα 
καὶ ψύχοντα ϑερατιεύουσιν ᾿ ἀναστολὴν ποιοῦντα. 

2.41. Τοῖς. γὰρ ἀπυρέτοις. οὐδεμία, φλεγμονὴ, κατὰ 
τὸν τόπον ἐστὶ», ὅϑεν ἀναφέρεται. τὸ αἷμα, ὥστε ἢ κατὰ 
ἀναστόμωσιν ἀγγείου ἢ μεϑ' ἑλκώσεως χωρὶς φλεγμονῆς, 
ἃ τοῖς στυπττικοῖς τ 

΄Μ λ;. ποτ δηρε ἢ ὃς τὴν ἄγω, κοιλίην ἐκπυοῦνται. ἐν ἡβέφῃ- 
σιν εἴκοσιν. -τ- - : 

ΘΕΟΦ. Κατάῤῥουν λέγει τὴν συῤ ὀδοιαν. τῆς ᾿ς τὴν 
ἐσὲ 77}: 177. ἀρτηρίαν ἢ- τὰς ΠΣ ἰότητας τοῦ ϑώρφακος͵ 

ἢ παρ αὐτὸν τὸν πύεύμονα γεραμιένη)», χριλίαν δὲ ὄνω 

τὸν ϑώρακα, παραβάλλων͵ πρὸς τὴν ποιλίαν. ἐὰν οὖν γέ- 

οὐ κατάῤῥους ἐν ταύτῃ τῇ ἄνω κοιλίᾳ, ὃν εἴκοσιν ἧ- 

ἐέροις. ἐχευίσκεται τὸ μήκιστον διὰ τὴν περιουσίαν τοῦ 

ἐμφύτου. ϑερμοῦ. ξῦτι 70 ὅτὲ καὶ τῇ ἑνδεχᾶτῃ. ̓ καὶ Ὥ 

1) τεσσαρασκαιδεκάτῃ ἐχτευίσκεται" τοῦτο δὲ , 2 1: πρὸς 

τὴ» δύναμιν τοῦ ὑποκείμένου σώματος, καὶ. “πρὸς. τὴν. ὑπο- 

Ξιδιψιένη» ὕλην. 

2214, Ἄνω 'ποιλίαν. φησὲ τὴν. ὑπὸ τοῦ: ϑώρακος σέ-. 

ριγραφομένην, ἣν. ὃ πνεύμων: κατείληφεν. ͵ 

λη΄. 2) Ἢν οὐρέη αἷμα χαὲ ϑρόμβους, καὲ στραγγουρίην 

ἔχῃ; καὶ. ὀδύνη ὁ ἐμτείπτῃ ἐς τὸν. περίναιον, χαὶ τὸν χτένα," 
τὰ σεερὲ τὴν χυσειν» νοσέειν. σημαίνει: πε ἜΣ Ἶ 

λ9΄. ᾽ν. γλῷσσα Ξξαίφνης: ἀχρατὴς γένηται, ἢ ἀπόπλη- ὁ 
καόν τὰ τοῦ σώματορ, μελαγχολικὸν τὸ τοιλοῦτον. ---. 

}}) σοᾶ. Ψ. 4. δηΐίυγ ν. 277. 2) ἌΒΒος: εἰ Βοβοϊίοι ΟἿ. ᾿σοδά. 

ἈΡδουίβανατι. βίη ΞΟΠΟΤΟ Βαθεί Ὁ. 



ὅ94 , 

ΘΕΟΦ. “Πολλάκις ἔμφραξις γίνεται περὶ τὰς ἀπο-. 
φύσεις τῶν νεύρων τὰς ὙΕΟΟΝ ἕνας παρὰ τοὺς μύας τῆς 

γλώσσης καὶ μηκέτι δυνάμεως ἐπιχορηγουμένης τοῖς μυσὶ,. 
ἀναίσϑητὸς καὶ ἀκίνητος ἡ γλῶσσα γίνεται, ἣν ἀκρατῆ 
γλῶσσαν ὅ Ἱπποκράτης λέγει. ὃτε δὲ ἐξ ἐμφράξεως γίνε- 
σαν οὕτως, δῆλον ἔκ τοῦ εἰπεῖν ἐξαίφνης. οὐ γὰρ φλεγ- 
μονὴ οὐδὲ ξηρότης ἐξαίφνης ἀκίνητον δύναται ποιῆσαι 
τὴν γλῶσσαν" λοιπὸν οὖν, ὡς εἴρηται, ἔμφραξις ἐκ παχυ- ὁ 
τάτης ὕλης. ἐὰν οὖν ἢ γλῶσσα ἀκρατὴς ἢ ἄλλο οἱονδή-. 
ποτξ μόριον τοῦ σώματος ἀπόπληκτον γένηται τουτέστιν 
ἀκίνητον καὶ ἀναίσθητον, μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον ἀντὰ ἡ 

᾿ φοῦ ὑπὸ μελαγχολικοῦ χυμοῦ ἐμφράττοντος γίνεται. 

4.214. “πρατῆ, ἢ τὴν ἄστήριχτον, ὡς μὴ διαρϑρῦν 
τὴν φωνὴν, ἢ τὴν ἀκίνητον καὶ παραλελυμένην, ὡς καὶ 

Φ ΤἌΡ Α ᾽ Α Ν 3 3 
τὸ ἀπόπληκτον. διὰ τί δὲ μελαγχολικὰ, οὐκ. οἶδα. 

μ΄. Ἢν ὑπερκαϑαιρομένων τῶν πρεσβυτέρων λὺγξ ἐπιγέ- 
'ψηται, οὐκ ἀγαϑόν. --- 

ΘΕΟΦ, 1) Καὶ ἐπὶ τῶν ἀκμαζόντων καὶ τῶν ἄλλων 
ἡλικιῶν κακὸν τὸ τοιοῦτον" δηλοῖ γὰρ ἄμετρον ξηρότητα" 
πάνυ δὲ κακὸν ἐπὶ τῶν γερόντων διὰ τὴν κατάπτωσιν τῶν. 
δυνάμεων. 

2417. Κοινῶς ἐπὶ πάντων, τοῖς δὲ πρεσβυτέροις 
τὰ μοχϑηρὰ πάντα χείρω. ͵ 

᾿ μα΄, Ἢν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχη τὴν γένεσιν, ὕδατος 
πολλοῦ ϑερμοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς καταχεομένου; 
λύσις. --- 

ΘΕΟΦ. “Χολῆς μνησϑεὶς λόγῳ παραδείγματος; ὡς. 
βροχυλόγος τοὺς λοιποὺς χυμοὺς προσυπακούεσϑαν ἐσή- 
μανὲ τουτέστ! φλέγμα δ αἷμα καὶ χολὴν μέλαιναν. ἐὰν οὖν 
γένηται πυρετὸς μὴ ἀπὸ χόλῆς μηδὲ ἀπὸ φλέγματος 
μηδὲ ἀπὸ ἄλλου οἱουδήποτἑ χυμοῦ, ἀλλ᾽ ἐπὶ πνεύμασι ἢ 
σεξρεοῖς, τότε ὠφελεῖ ἢ κατάχυσις τοῦ ϑερμοῦ ὕδατος ὡς 

1) ΘΟ. οι. 
- ἐξέ ιο α 
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εὐκρατοῦσα, 1) [οὐ γὰρ. ἔστιν ὕλη ἡ ́ ὀφείλουσα χύσιν ὦδί- 
γε:}]. δ, δὲ τις λέγει, διὰ τί, ὃ Ἱπποκράτης τὴν κατόχυσιν 3 

διὰ τῆς κεφαλῆς πελεύει γίνεσθαι, λέγομεν, ὃ ἵνα ἐκ ταύτης. ᾿ 
παρ᾽ ὅλον. τὸ σῶμα “παραῤῥυῇ. τες 

3 24.211. Τοὺς ἐφημέρους αἰνέστοται, οὔτε δὲ τοὺς ὦ ἐπὶ ᾿ 

92) ας κυρίων. μορίων,, οὔτε Φοὺς ἐπὶ σή; χυμῶν; 

μβ΄, Τυνὴ ἀμφιδέξιος, οὗ γίνεται. ᾿ 

“ΘΕΟΦ. “Ἀμφιδεξίους ὀνομάζουσι τοὺς ἀμφοτέρας. 

τὰς χεῖρας. εὐκενήτουρ ἔχοντας" οὐκ ἐπὲ πάγτων “γάρ εἶσιν 
αἵ δύο εὐκίνητοι, ἀλλὰ μόνον ἢ δεξιά. καὶ τούτου αἴτιος 

ὅ συνεϑισμὸς, ὡς εἶγε τίς συνείϑιστο ἔκ παίδων τὴν 

ἀριστερὰν, κινεῖν, αὕτῇ ἐπιτηδειοτέρα γίνεται εἰς κένησιν. 
εἰ δὲ ἀμφοτέρας, ἀμφιδέξιος γίνεται" ὡς γὰρ, εἴρηται; κ(- 
γησις πρατύνεε, ἀργίη δὲ τήκει. οὐ μόνον. δὲ διὰ τοῦτο, 
ἀλλὰ καὶ διὰ. ῥωμῖν φύσεως, ὅϑεν μᾶλλον ἄῤῥενες ἀμ- 

φιδέ ὄξιον ἢ γυναῖκες - ἄλλοι δὲ οὕτως ἀμφιδέξιος ἐκλαμ- 
βάνονται, ὅτε γυνὴ περὶ τὸν δεξιὸν κόλπον οὐ γίνεται. ὦ 

ο΄ 44Π, διὰ τὸ τῆς ὌύσεοΣ. ἀσθενὲς, τι δεξιῷ μόνῃ, 
χρῆται μετρίως. 

τς 

μγ΄. “Οχκόσοι ἔμπυοι καίοντοι, ἢ Φέμνονται, ἣν. μὲν τὸ πῦον 
καϑαρὸν ῥυῇ καὶ λευκὸν, περιγίγνονται" ἢν δὲ βορβορῶ- 
δες, καὶ. δυσῶδες, ἀπόλλυνται. - . : 

-ΘΕΟΦ. Ἔμπυοι κυρίως εἰσὶν οὗ ̓ μεταξὺ σῦνε εὐμονόο ᾿ 

ἦε παὶ ϑώρακπος ἔχουσι τὸ πῦον. τούτοις οὖν παιομένοις, 
εἶ μὲν λευκὸν καὶ λεῖον καὶ ὁμαλὸν. συμβῇ δυῆναι τὸ, 
πῦον, ἀγαϑαὶ ἐλπίδες" δηλοῖ γὰρ, ὅτι ἢ φύσις ἐῤῥωται 

καὶ κατεκρατήϑη, ἡ παρὰ φύσιν διάϑεσις" εὖ δὲ δυσῶδες 

καὶ βορβορῶδες, ἀπόλλυνται" δηλοῖ γὰρ ἐπιιράτεεαν μὲν 

τοῦ νοσήματος, τ κοτάπτωσιν δὲ τῶν δυνάμεων." Ἰστέον᾽ δὲ 
ὅτι ἐπὶ τῶν Ἵπποκρατους χρόνων ἔναιον τοὺς ἐμπύους: 
μεταξὺ τῶν δύο. πλευρῶν καὶ τοσοῦτον. διὰ. βάϑονς;. ὡς. 

1ὴ Ὁπε. Ψ, ἢ. αυδ6 φμοξδῖέ ἐπέδενδ ἀοίστεια Ὁ... ἐξ 
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“καὶ αὐτὸν τὸν ὑπεζωκότα διατιτρᾷν, ἵνα διὰ τῆς διαὶρέ- 
σεῶς ἐνεχϑῆ τὸ πῦον. 

: ᾿ Ἐπα : 
ΖΗ4Ω͂ΙΜ. Οἱ κατὰ πᾶν μόριον ἀποστασιν σχόντες. πυο-.. 

ποιηϑεῖσαν. : 

μδ΄. “Ὁκόσοι ἧπαρ διάπυον καίονται, ἢν μὲν τὸ πῦον κα- 
ϑαρὸν δυῇ καὶ λευκὸν, περιγίνονται" ἐν χιτῶνι γὰρ τὸ 
πῦον τουτέοισίν ἐστι ἢν δὲ οἷον ἀμόργη δυῆ, ἀπόλ- 
λυνται. --- 

΄ 
“ ᾿ [χὲ - ᾿ 

ΘΕΟΦ. ᾿Ἐνταῦϑά φησιν, ἐὰν ἐν ἥπατι πῦον περιέ- 
χηται καὶ καῦσις παραληφϑῇ, ζητητέον τὸ ἐκκρινόμενον 

- 2. 

σῦον" εἴ γὰρ εἴη λευκὸν καὶ καϑαρὸν, περιγίνονται" σὴη- 
“- -ν , ὐπφετς - 2 τ 

μαίνει γὰρ τὸ τοιοῦτον πῦον δώμην καὶ ἰσχὺν τῆς ἀλλοι- 
- Ζ ν ς 

- ὠτιχῆς δυνάμεως καὶ τὴν φλεγμονὴν ἔξω περὶ τὸν ὑμένα 
τοῦ ἥπατος εἶναι, ἐλευθέραν δὲ τὴν οὐσίαν τοῦ ἥπατος 
53 κ᾿ ΕῚ Ν ξ ἌΣΕΡΙΙ. . 2 κ᾿ ’ ΑῚ , 

εἰναι" εἰ δὲ οἷον ἀμόργῃη τουτέστι οἷον σταϑμη ἐλαίου 
Ὁ 2 ’ 2.0 

ῥυῇ, ἀπόλλυνται διὰ τὰς ἐναντίας αἰτίας. 

4211. Περιγένονται μὲν, ὡς μηδὲν πεπονθυίας τῆς 
οὐσίας τοῦ σπλάγχνου" εἶ δ᾽ οἷον ἀμόργη ῥυῇ, ἀπόλλυν- 
ται" εἰχὸς γὰρ γίνεσϑαι τοιαύτην τὴν ἄπεπτον σηπεδόνα 
τοῦ ἥπατος. 

΄, Ἦφϑαλμῶν ὀδύνας ἀκρατοποσίη, ἢ λουτρὸν, ἢ πυρίη, 
ἢ φλεβοτομίη λύει. --- 

ΘΕΟΦ. “Ὃ λέγει, τοιοῦτόν ἔστιν, ἐὰν γένηται ὀδύνη 
ὀφθαλμῶν, χρὴ ἄκρατον οἶνον ποτίσαι καὶ λούσαντα φλε-᾿ 
βοτομεῖν, πλὴν τοῦτο ποιεῖν, ξδάν ἔστιν ἢ ὕλη ἐν μόνῳ 
τῷ ὀφθαλμῷ, καὶ πρῶτον μὲν τὴν ἀχρατοποσίαν ποιεῖν, 
εἶτα λουτρῷ  Σ ὅνγα χύσις γένηται τῆς ὕλης καὶ οὕ- 

τως, χρὴ. φλεβοτομεῖν, ἵνα κατάστασις τῆς προχυϑείσης 
γένηται ὕλης. 

"21.421. Παρέγγραπτος. 

μις΄. “Ὑδρωπιῶντα ἢν βὴξ ἔχῃ, ἀνέλπιστος γίνεται: --- 
᾿ χὰ ες φ 

ΘΕΟΘΦ. Οὗτος ὁ ἀφορισμὸς ἀνωτέρω εἴρηται. ᾿Ιστέον ᾿ 
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δὲ ὅτε ὅσοε ὅμοιοε τοῖς. 1) λεχϑεῖσε, “αρεντεϑειμένοι,. 

εἰσὶ καὲ οὐχ “Ἵπποχράτους: 

μζ΄. Σεραγγουρίην καὶ ἡ σθυρέῃ Ὑγεῆπ: καὶ ἃ φλεβοτομίη 
λύει τάμνειν δὲ τὰς ἔσω... 

ΘΕΟΦ. Στραγγουρίαν. τὴν ̓διὰ φλεγμονὴν οὖσαν ἐν 
τῇ. κύστει ἢ διὰ πλῆϑος ὑγροῦ καταλύοντος. τὴν δύναμιν 

αὐτῆς ἢ φλεβοτομία, λύει τῷ κενοῦν τὴν νοσοποιὸν ὕλην. 

πλὴν χρὴ τὰς εἴσω τῶν ἰγνυῶν ἢ. σφυρῶν τέμνειν φλέ-- 
βας: δυσουρίαν δὲ τὴν δὲ ἔμφραξιν φυσωδῶν πνευμάτων 
ἢ γλίσχρων χυμῶν ἢ ϑώρηξις, λύει" ὃ γὰρ οἶνος ὃ ἄκρα-. 
τος ὡς ϑερμὸς ἀναλύει καὶ διαρορεῖ ταῦτα. 

2441. “Τὴν μὲν ἀπὸ. ψύξεως ἥ ϑώρηξις λήξει. ἤτοι ἥ 
πόσις τοῦ ἀχρόάτου οἶνον, τὴν δὲ σὺν πλήϑει καὲ ἀπὸ 
δριμύτητος ῇ φλεβοτομία.. 

» ὃν 5." Σ Ἐν στ μη. Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένῳ οἴδημα, ἢ ἐρύϑημα ἂν τῷ. 
στήϑεὶϊ ἐπίγενόμενον, ἀγαθόν ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νό- 
σημα. -- : Ἐ 

. ΘΕΟΦ. 2). Ἰδοὺ καὶ οὗτος ὃ ἀφορισμὸς ἔμσπεροσϑεν 
γέγραπται οὕτως ἔχων τὴν λέξιν, ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένῳ 

οἴδημα γενέσθαι ἐν τῷ βρόγχῳ ἤγουν ἐν τῷ τραχήλῳ, 
ἀγαϑόν.. τοῦτο μὲν ἐνταῦϑα προσέϑηκε τὴν αἰτίαν ἤ γουν 
τὸ ἔξω τρέπεται. ἐξήγημαι δὲ ἐπὲ πλέον. ἐν τῷ δ χαὶ ὃ 
ζητῶν εὑρήσει. : 

ι΄. “Οχόσοισιν ἂν σφακελισϑῇ δ᾽ ἐγκέφαλος, ἐν τρισὶ ἣμέ- 
ρῆσιν. ἀπόλλυνται ἣν δὲ ταύτας διαφύγωσι, ὑγιέες 
γένονται. --- ᾿ 

ΘΕΟΦ. Σφακελισμὸν ἐνταῦϑα ἀκουστέον τὴν ἀρχο- 
μένην γομὴν καὶ σῆψιν.. οἷς οὖν ὃ ἐγκέφαλος. σφαχελισϑῇ 

τουτέστι νομὴν, σῆιμεν. ἄρξηται θέξασθαι, ἐν τρεσὶὴν ἡμέ- 
ραις ἀπόλλυνται διὰ τὸ εἶναι τὸ πάϑος χαλεπὸν χαὶ τὸ 

Τὴ ῥηϑεῖσι ν. Ὁ. 2) Ἐἴδηται γὰρ παρ᾿ Ἱππο;ράτους ἡ αἰτία" ἀπὸ 
γὰρ χυρίου. εἰς ἄκυρον μόριον ἠνέχϑη ἡ ὕλη. Υ Ὁ. Ὁ. Δ. ἃ. Ὁ. ἮΝ. 
ΒοΒο ο τηϑὰπλ οϑέ οοάίοῖβ Υ.. ε- 
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μόριον κυριώτατον, ἢν δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιέες γί- 
γνονται" δηλοῦται γὰρ δώμη δυνάμεως. 

Ζ41. “Σφακελισμός ἔστιν ἡ ῆ φϑορὰ τοῦ κυρίου μο-. 

οίου ἤτον τοῦ ἐγκεφάλου. ταχὺς μὲν οὖν ὃ θάνατος. τῷ Ὁ 
σφακέλῳ ἕπεται διά τὲ τὸ χαλεπὸν αὐτοῦ καὶ τὸ κύριον. 

τοῦ μορίου. μὴ φϑάσαντος, δὲ ἀποϑανεῖν ἐν τρισὶ τοῖς 

πρώταις ἡμέραις, ἀλλ εἰς τὴν τετάρτην ἀφικομένου, πα-- 
θακμάζειν. τὲ χρὴ σὸ πάϑος ἐλπίζειν, ἐῤῥῶσϑαϊΐ τε τὴν 
δύναμιν, ὡς κρατῆσαν τελείως αὐτοῦ. 

γ΄. Πταρμὸς γίνεται ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, διαϑερμαινομένου 
τοῦ ἐγκεφάλου, ἢ διῦγᾳ θαιγομένου τοῦ ἐν τῇ κεφολῇ 18-- 
γοῦ" ὑπερχέεταν γὰρ ὁ ἀὴρ ὃ 1) ἐνεὼν ξξω" ψοφέει δὲ, 
ὅτε διὰ στενοῦ αὐτέῳ ἡ διέξοδος. --- : 

ΘΕΟΦ. ΜΠταρμός ἔστι ψόφος τις περὶ τὰ ἠϑμοειδὴ 
ὀστᾶ. γίνεταν δὲ διχῶς ἢ διὰ ϑερμασίαν ἐν ἐγκεφάλῳ 

3 3.  Ο: , ς Α . , ο Ἶ γχς οὖσαν ἢ διὰ ὑγρασίαν. ἢ μὲν γὰρ ϑερμασία ἕλκειν πρὸς 
ξαυτὴν περιττώματα καὶ πληροῖ τὸν ἐγκέφαλον. ἣ 2) δὲ 

3 - - Ξ5 ὑγρότης αὐτόϑεν κατακλύζει αὐτόν, πληροῦται οὖν τὸ 
ωὩ Ὁ .: κενὸν τὸ ἐν τῇ χεφολῇ καὶ ταράττεται ὅ ἐγκέφαλος μὴ 

ῳ »-- -Ὁ - ᾿ «ες τὰ : ἔχων ποῦ 3) διασταλῆναι, κἀντεῦϑεν ἐπεγείρεται, ἡ ἀπο- 
ον , ν 3 γον, (Ὑε 7 ὦ ἈΝ 3 ἐ- πριτιχὴ δύναμις χαὶ ἀποδιώκεν τὸ ὑγρὸν ἐγκαταμεμιγμέ: 

7 πὸ ᾿κὰ ἀφ τ ς. 
γὸν ἔστιν ὅτε πρὸς τὰς ῥῖνας καὶ σεοιεῖ πταρμόν" καὶ ἡ 

μὲν ὑγρότης ποιεῖ τὴν μύξαν, τὸ δὲ πνεῦμα διὰ στενοῦ 
7 ᾿ς ἂν ΒΞ 2 -“ ΣΚΕΝ 

τόπου διϊκνούμενον τουτέστι διὰ τῶν ἠἡϑμοειδῶν στῶν 
ποιεῖ τὸν ψόφον. 

, Ὁκόσοι ἧπαρ περιωδυνέουσε, τουτέοισέ πυρετὸς ἐπι- 
ΠΡ ΩΣ λύει τὴν πο ἢν -- 

1) εἴσω, ὧν ἢ, 2) τοϊαια ἀροείἀογαπίατ, Ποβίδηὶ νἱϑίμβοχ. 
ΔΡΒοΥ βηη, ΘΠΟΓΌΠΙ Ἰῃ1ΕΓρΙδίδ ἸΟῃ θη Ργδθίουπῆϑιὶ ῬΕΙΠΟΙΒΘΊΙΒ νοὶ 

αὐδηϊδπι ἰδεῖ !ο 5. οἴηί ν6] φαοηΐαπι 6 χ ΒΌΡΘΥΪΟΤΌΙΙ ἱπέογρτοίδι θη [α- 

4116. 1η61115 1 Ῥοβϑίπε νεῖ δογίδ αὐϊα, οἴσαέ ἠἰεῖς Θαϊδήμϑ, γοίηΐ οἰπέ 

εἰ Ηϊρροοζαί! δάβοῦῖριϊ, εὐπ δὰξ ρἷης οχ Βυρτδα ο(15 Δρβουίβιο!8 

φομβᾶγοϊηδιὶ δυΐ ΠΟΥ απ ρᾶγίοβ 6} ἡ! ἄθυ ἔρϑῖ τησίαί!5 ἐαπίαπι ΨΟΣ- 
. δῖα, Βαρροβῖιῖ. ἥυης Θογγαάὶ ψογοῖίο ἄπο μαροί, (οαίοοα. γὶπ- 

ἄἀοῦθ, Ψ. Ὁ... ο,. Αμθεοβίδπὶ ἀ, ἃ. Ὁ, Ναπίδυμδ. ῬΟΙΓΟ ΤΡΟΓΘΩΒΙ, 
8) ἡ εὐτῆραι ν. Β. ; 
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ΘΕΟΦ. Ἰ) Ὅσοι, φησὶν, ὀδυνῶνται τὸ ἧπαρ, ἐὰν ἐπι- 
᾿ γένηται τούτοις πυρετὸς, λύει τὴν. ὀδύνην τοῦ. ἥπατος. 
σκόπει δὲ ἀκριβῶς,. περὲ ποίας. ὀδύνης τοῦ ἥπατός 
φησιν". ἐὰν «γὰρ ὀδυνᾶται τὸ ἥπαρ διὰ σφοδράν τινα 
φλεγμονὴν ἢ διὰ δριμύτητα, ἀναγκαῖον ὅτε καὶ πυρέττει" 
᾿ὃ πάσχων χαὲ μεγάλως ὑπὸ τοῦ πυρετοῦ κοατοβλάπτεται 
εἰ δὲ διὰ πνεῦμα ᾿φυσῶδες καὲ ὕλην τινὰ παχυτέραν. Υ̓ 
ὀδύνη γέγονε τοῦ ἥπατος ᾿ ὃ πυρετὸς. ἐπιγενόμενος. λύει" 
“πέττει τ8 γὰρ τὴν παχυτέραν. ἐκείνην ὕλην καὶ τὸ φυσῶ- 
δὲς πνεῦμα ὑθονε καὶ ὑγείαν προξενεῖ... 

ἔ 

441. Οὐκ ἐπὶ. πάντων, ἀλλὰ τῶν ̓ διὰ πνεύμονα. ἢ 
καὲ ἔμφραξιν ὀδυνωμένων,. 

νβ΄. Ὁκόσοισι ξυμφέρει, αἷμα ἀφαιρέειν ἀπὸ τῶν ν φλεβῶν, 
τούτους ἔαρι χρὴ φλεβοτομέεσϑοι. ---. 

ΘΕΟΦ. Φησὶν ὃ Ταληνὸς καὶ περὶ τούτου τοῦ ἄφορι- 
σμοῦ, ὅτι καὶ οὗτος προεγράφη κατὰ τήνδε τὴν λέξιν, 
ὁχκόσοις φαρμακεία ἢ φλεβοτομία συμφέρει, τοῦ ἦρος 
φλεβοτομεῖν ἢ φαρμακεύειν χρή. ἕν. τοῖς τελείοσε δὲ τῶν 
ἀντιγράφων. οὐδόλως γέγραπται οὐδὲ οἱ πλείονες τῶν 
ἐξηγητῶν ἴσασιν οὔτε ὅπαξ οὔτε δὶς γεγραμμένον», 

᾿ 7. Ὁκόσοισι μεταξὺ " τῶν 09), καὶ τῆς γαστρὸς φλέν μὰ 
ἀπόπειται; καὶ ὀδύνην παρέχει, οὐκ ἔχον διέξοδον, 

᾿ οὐδὲ ἐς ἑτέρην τῶν χοιλεῶν, τουτξἕοισι κατὰ τὰς φλέ- 
βας. ἐς τὴν κύστιν ἡ ἩΡ ΘῈΣ τοῦ φλέγμαξοβ, τ 5, 
γίνεται τῆς νούσου. -- ͵ 

ΘΕΟΩΦ. Ὁ  Φρένας καλεῖ τὸ διάφραγμα, γαστέρα δὲ 

8) Ομ. ἔος δὲ ξοαυθηβ βόμοϊοῃ. ν. "Ὁ. Ν. Α. 4. "0... 2) ον 
φησὶν: “ἀπόχειται φλέγμα μεταξὺ χαὶ μέσον τῶν φρενῶν ἤγουν τοῦ 

διαφράγμοατος ξαὶ τῆς γαστρὸς, τῆς σιτοδόχου δηλονότι,. πον σείμενο» 
; μὲν παρέχει τῷ σώματι ὀδύνην, χιγούμενον δὲ πρὸς ἐξέλευσιν. οὐχ. 
εὑρίσκει. διέξοδον, οὔτε μὴν εἷς ἄλλην τῶν ποιλιῶν δύγαται ροπησσε 

ἥγουν οὔτε εἰς τὴν τοῦ ϑώραχος ποιλότητα, ἵνα διὰ βηχὸς. ἐξέλθοι, τοῦ 

διαφράγματος ἐμποϑίξοντος δηλονότι, μήτε αὖ εἴς τε τῶν ἔντέρων διὰ. 

τὸ εὐπαϑῆ. σφόδρα τὴν αὐτῶν εἰναι οὐσίαν; τὸ. τοιοῦτον ἡ φύσις προ-. 

γερρουμένη, δι τινῶν, χαϑέλαει φλεβῶν φαὶ πρὸς τὴν, κύστιν παταιρέρες,. 
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πᾶντα τὰ ὑποχόνδρια., ἐὰν οὖν μεταξὺ γαστρὸς χαὶ ὶ σπλάγ- 
νῶν ὑγρότης περιέχηται καὶ μὴ εὕρῃ διέξοδον μήτε δἰὰ 

σὴν τοῦ ϑώραχος κοιλότητα διὰ τὸ τὸ διάφραγμα ἐμποδί- 
ζειν μήτε εἴς τὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, σολ- 
λάκις διὰ τῶν φλεβῶν χωρεῖ. πταρὰ τοὺς νεφροὺς χαὶ δὺ 

οὔρων κενοῦται. διὰ φλεβῶν δὲ χωρεῖ, οὐχ ὅτι ἄναστο-. 
“ ς Ὁ ; » μοῦνται, ἀλλ ὅτι ἡ φύσις προνοουμένη ποιεῖ διὰ τῶν. 

ἀδήλων πόρων ἐλϑεῖν παρὰ τὰς φλέβας τὴν ὕλην. 

441. Μεταξὺ γαστρὸς καὲ φρενῶν οὐδένα τόπον 
ἄλλον ἀκούειν κάλλιον ἢ τὴν εὐρυχωρίαν, ὅση κάτω μέν 
ἔστι τῶν φρενῶν, ἔνδον δὲ τοῦ κατὰ ἐπιγάστριον Ἴξρι 
τοναίΐου. ἀεὶ δὲ ταῖς ὕλαις ἧ φύσις δδὸν εὑρίσκει εὐμη- 
χάνως, καὶ παχείαις οὔσαις αὐταῖς διὰ λεπτοτάτων 

πόρων. 

ς 7 4 Ἵ τ 

νδ΄. “Οχόσοισιν ἂν τὸ ἧπαρ ὕδατος ἐμπλησϑὲν ἔς τὸν ἐπί- 
πλοῦν δαγῇ;, τουτέοισι ἥ κοιλίη ὕδατος ἐμπίπλαταε, καὶ 
2 

ἀποϑνήσκουσι. -- 

ΘΕΟΦ. 1ὴ Ἐνταῦϑα φησιν ὅτε πολλάκις ἐν τῷ 
“ ς - 2 , 
ἥπατι γίνεται τεὰρὰ τὸν ὑμένα αὐτοῦ οἷον πομφολυγώ- 
δ 3 , Ρ, ὙΦ ΤῸ ΤΥ; , ὃ ὃ Ἴ9 τις ἐπανάστασις ἕν ἢ ἐπίῤῥοια γίνεται ὑδατὼ δὺς 
οὐσίας" τῷ χρόνῳ ῥήγνυται καὶ ἘΓΓΎΣ καὲ φέρεται πρὸς 
τὴν κδιήϊον: οὐ τὴν σιτοδόχον, ἀλλὰ πρὸς πᾶν τὸ κύτος; 
«ει ’ »-» 

Ὁ χάτω τοῦ ϑώρασός ἔστι καὶ μένει" εἶτα ἐπιῤῥοίας γι- 
3ς (ξ΄ ΞῸ -“ - Ὁ γομένης, οὐδὲ ἧττον ξἕχείνῳ τῷ μορίῳ τουτέστι τοῦ ἥπα-. 

»ὉὮΣ:Σ 3.4. ἢ τος μετὰ ῥῆξιν μηκέτι κατεχομένου, φέρεται τὸ ἐπιῤῥξέον 
Ἀ . “ - , πρὸς τὴν κοιλέαν καὶ πληροῦται καὶ οὕτως ἀτπτόλλυνται.. 

“αὴὺ δὲ οὔρων ἐχχρίγει. χαὶ εἰ τοῦτο γσηιαὶ, ὑγιεῖς οὗ ἔξ τοιούτων 

φλεγμάτων πάσχοντες γίνονται Υ. εἐ: 

. 

1] Ὅσοις, φησὶ, γεμισϑῇ τὸ ἧπαρ ὕδατος, ἔπειτα ῥαγῇ καὶ σχισϑῇ 
ἤγουν ῥεύσῃ τὸ “ὕδωρ εἰς τὸ λίπος ἤγουν εἷς τὴν χώραν, ἐν ᾧ ὁ ἐπί- 
πλοὺς κεῖται, οὗτοι πληρωϑείσης τῆς ποιλίας αὐτῶν ὕδατος ϑγηργουσιςς 

ἐπιτηδειότατον ΄ γάρ ἔστι τὸ ἥπαρ ὑδατίδας γεννῆσαι χατὰ τὸν ἔξω- 

εν “αὐτοῦ ὑμένα," ὅσεερ ἐξετάζων τις ἴδοι χαὶ ἐπὶ τῶν σφαττομένων 

ξώων. ἐὰν οὖν ποτε. ΡΠ ΗῚ ὁαγῆν αὶ τὰς ὑδατίϑας, ἐχχεῖται δηλονότι 

τὸ ὕδωρ εἷς τὴ», κατ ἐπιγάστριον χώρων ἤγουν πλησίον τῆς πιμελῆς 



“Ὁ. 
- ΜΑ͂Σ. Ἐπιτηϑειότατόν. ἔστε τὸ. ἧπαρ ὑδατίδας γεν- 

γῆσαί κατὰ τὸν ἔξωθεν αὐτῷ πεεριπτδίμανον. ὑμένα. ἐὰν 

“ οὖν ποτς συμβῇ ῥαγῆναι, τὰς ὑδατίδας, ἐκχεῖται τὸ ὕδωρ. 
εἰς τῆν. ἐπὲ τὸ χαὶ ἐπιγάστριον καὶ. περιδόναιον., ἐν ἣ 

χαὶ τὸ κατὰ τοὺς ὑδέρους. ἀϑροίζεται.. εἰς. δὲ τὸ ἐπί, 
πῖοον οὐχ οἷόν τὲ ὁυήνοῖ, τὸ ὕδὼρ ἄνϑυ τοῦ διαβρωϑῆ- 

γαΐ ὑν τς αὐτό. Ἴ τοίνυν. διαβιβρώσκεσϑαι τὸν ἐπείσελουν 

ἀνάγκη, ἢ. εἰς τὸν ἐπίπλουν ἀκουστέον, ἀντὲ τοῦ εἰς τὴν 
χώραν αὐτοῦ. τὸ ὁ᾽ ἐμπίπλασϑαι τὴν, κοιλίαν ὥδατος, οὗ 

τὴν “σἰποδόχον φησὶν; ᾿δλλὰ᾽ τὸ ᾿κὗτος ττῦν, ὁ κάτω τοῦ 
ϑώραχός. ἐστε," ἠαϑ' δ᾽ σημαινόμενον. οἵ τε ̓ προγάστορες 

λέγονται χαὶ αἵ γυναῖκες ἕν᾽ 7άστος ἔχει»: "χὸ ὁ᾽ ᾿ἀποϑυή- 

σχεῖν τοὺς τοιούτους. ὡς. καὶ τοὺς. ὑδερικοὺς ὡς ἐπὶ τὸ 

᾿ πολὺ ἀκουστέον," οὐ τὸ διηνεκῶς. καὶ '“γὰρ᾽ περιγίνονται, 

ὡς καὶ οἱ ὑδερικοὲ τοῖς ὕδατώδη᾽ ̓ χαϑαϊρουδι ᾿φαρμάκοιρ, 
τοῖς οὐρητικοῖς ἐμπελόστροις,: ἀλοι(ραῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. 

ψε.. λύκην, χάσμην; “φρίκην, οἶνος Ἴσος ἢ ἴσῳ, πινόμενος, 
λύει τὴν νόσον. --- 

ΘΈΟΘΦ. ᾿ἀλύκη ἐ ἐστὶν. "Ὦ ἀδυναμία. ἄλογος ὡς δναῖ- : 

λόάττειν τὰ σχήματα, τὴν κατάκλισιν μὴ. φές ΠΡ» τΩΒ “τοὺς 

ταύτην. ἔχοντας. γίνεται. "δὲ ὑπὸ. φλέγματος ἡμισαποῦς,. 

ὅπερ ἀηδίαν ποιξῖ περὶ. τὸ στόμα μάλιστα τῆς γαστρός. 
χάσμη δέ ἐστι σπασμώδης. κίνησις τῶν σιαγονέτων. -ὐῶνγ- 
γίνεται, δὲ πληρουμένων͵ τῶν μυῶν τούτων ὑπὸ φυσωδῶν 

πνευμάτων καὶ διατεινομένων., φρίκη δὲ ἐστι περένψυξις,. 
ἥτις ὑπὸ φλέγματος γίνδται. ταῦτα οὖν πάντα τὰ συμ- 

πτώματα λύει οἶνος ἴσος ἴσῳ τῷ ὕδατι κοκραμμένοβ 7εῖ-- 
“γόμεγος, δκλεπτύγων. καὲ “ϑερμαίνων.. παὲ διαφορῶν. τὰς 
"αἰτίας τῶν συμπτωμάτων τούτων. 

“ΔΜ. ““λύχην φησὶ “τὴν δυσφορίαν γινομένην σὰ 
χυμὸν ἀνιαρὸν, ἀναπεμπόμενον εἷς τὸ στόμα τῆς γαστρὸς, 

᾿χάσμῃ δὲ γίνεται δὲ ὑγρότητα πνευματώδη, περιεχομένην 

καὶ χαταβιβρώσχει αὐτὴν, ἔπειτα ἐμπλήσσει Καδ ἡ ποιλία παντὸς τοῦ 
τοιούτου ὕδατος χαὶ τραπέντος ὡς πρὸς ὕδρωπα ἀποϑθϑφήσκουσιν Υ. ς. 

ΠῚ ἀδημονίας ΔΑ. ἃ. Ὁ. Ν. 



542 
ἐν φοῖς εἰυσίν. ὡσαύτως καὶ φρίκῃ γίνξται διὰ περιοης ιν 
μοχϑηρῶν ὑγρῶν κατὰ τὸ δέρμα διαϑεόντων. λύει δὲ τὴν 
ψόσον ὃ οἶνος, ἐπειδὴ καὶ τὸ σῶμα. ϑερμαίνει καὶ ταχέως 

ἐπὶ πάντα τὰ μόρια φέρεται καὶ χρηστοὺς ἐργάζεται 
τοὺς χυμούς. 

,, ες ᾿ : ΕῚ -3 2 ; [2 Ε) " ᾿ ᾿ : 

φο΄. “Οχόσοισιν ἕν τῇ. οὐρηϑρῃ φυματαὰ γίνεται, τουτέοισι 
, ν. 3 , ’ ζς , ᾿ 

᾿ διαπτυηησαντος καὶ δχθαγξέντος, λύεται ὃ πόνος. --- 

ΘΈΟΦ. 1) Καί τοῦτον τὸν ἀφορισμὸν δ᾽ Τί αληρὸς ἐχ 
δευτέρου γεγραμμένον εἶναί φήσι- καὶ γὰρ ἔγραψεν ὅμο- , 
λογουμένως ὃ “Ἱπποκράτης κατὰ τήνδε τὴν λέξιν εἰρημέ- 

) ΄ -“ 3 , ; , , 

γον, ὁκόσοισιν ἐν τῇ οὐρήϑρῳ φύματα φύεται, τούτοισι δια- 
πυήσανεος καὶ ἐχραγέντος λύσις. καὶ ἡμεῖς ἐκεῖ ἀρκούν-: 
τῶς τ Ων ὩΣ ὥστε τὸ διττολογεῖν. περισσόν. 

. Οχόσοισιν ἂν ὃ ἐγκέφαλος σεισϑῇ ὑπὸ τινος προφά- 

τ το ἀνάγκη ἀφώνους γενέσθαι παραχρῆμα. --- 

ΘΕΟΦ. “Υπὸ πολλῶν αἰτιῶν συμβαίνει τὸν ἐγκέφα- 
2ο» σεισϑῆναι ὑπὸ προφάσιός τίνος τουτέστιν ὑπὸ βιαίὰς 

πξωσεῶς" (ἰλλοτε ειὲν γὰρ σείδται ὑπὸ βίας δϑλου τοῦ σώ- 

ἐατος καὶ πτώσεώς τίνος ἐξ ὑψηλῶν γενομένης τόπων ἢ 

ὑτοὸ βιαίας πληγῆς ἢ δὲ ἄλλου τινός. 2 ὅσοις οὖν ὃ 

ἐγκέφαλος σεισϑῆ; ἀγάγκη παραχρῆμα ἀφώνους γεγέσϑαι. 
ἔν γὰρ τῇ διασείσει τὰ μὲν τῶν »εύρων διαλύεται, ἄλλα 

δὲ διασπῶνται κἀντεῦϑεν ἀφωνία καὶ ϑάνοτος ἐπακολουθεῖ. 

-- 441. Ἢ γὰρ: ψυχικὴ δύναμις εἰς ἑαυτὴν συστέλλε- 
3:- » - - , 2 - 5 ΄ 

ται, ἀνιαϑεῖσα τῇ σφοδρῷ κινήσέν τοῦ ἐγκεφάλου. 

νη΄. Τοῖσι σώμασι τοῖσι ὑγρὰς τὰς σάρκας ἔχουσι, δεῖ λιμὸν , 
ἐμπτοιέειν" λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ σώματα. --- 

᾿ 

1) Ομ. . ἢ. Α΄ 8, Ὁ. Ν, Παροι ν΄. ς, 29) ὁπόϑεν οὖν σεισϑῆ» 

ἐξαίφνης ἀφωνία. γίψεται, ἐν γὰρ τῷ τοῦ ἐγκεφάλου σεισμῷ. τὰ τῆς 

γλώττης χινητειχὰ γεῦρα πάσχουσι χαὺ τούτων πασχόντων ἀχίνη-΄ 
“τος ἢ γλῶσσα διαμένει καὶ παρευϑὺς ἀφωνία γίγνεται Ὗ. Ο. 

᾿ - 



δά : 

ος ΘΕΟΦ, 1) Υγρὰς, τὰς. σάρκας ὑποτίϑεταν, ἐφ᾽ ὧν 
ἄστι πλεονεξία. αἵματος. ἐπὶ τούτων οὖν δεῖ “λιμὸν ἐ ἔμποι- 
εἶν. καὺ ἢ αἰτία, ὅτε ὃ λιμὸς. ξηραένει. καὶ τὸ ἐναντίον. 
ἐναντίου πάντως ἂν εἴη ἴαμα. τὸ ᾿ 

: καταψύχεται, Ὁ “αἱ “2... 98 ϑρμαίνεται, ἢ χρῶμα ἕτερον 

δξ τ μεταβάλλει, ἐῶνὸς ψούσου "σημαίνει, τ 

᾿ΘΕΟοΦ. 2) Εἴπορ τίς βνημονεύοι τῶν ἄμπροσϑεν εἰ- 
φημένων, ἰδοὺ καὶ τοῦτον τὸν ἀφορισμὸν ἐν τῷ τδτάρτῳ 
τῶν ὑπομνημάτων ἐξηγησάμεϑα οὕτω χακεϊ γεγραμμένον, 
καὶ ὅκου ἐν δλῷ τῷ σώματι μεταβολαὶ, καὶ ἣν τὸ σῶμα 
ψύχηται καὶ αὖϑες ϑερμαίνηται καὶ εἰ χρῶμα ἕτερον ἐξ 
ἑτέρου γένηται, νόσου μῆκος σημαίνει. 

41. 8) .42 πολλαὶ γὰρ,  διαϑέσεις καὶ χρόνου πλεί- 
ονος. εἰς πέψιν δέονταε καὲ τὸν κίνδυνον ἐπιφέρουσιν 
ὁμοτίμως τῷ πλήϑει.᾽ 

Σ΄ Ἰδρὼς πουλὺς, ἢ ἢ "θερμὸς, ἢ ἢ ψυχρὸς δέων αἷεὶ, σημαΐ- 
γδὲ πλέον ὑγρόν. ὑπάγειν ᾿ τῷ μὲν ἰοχυρῷ ἄνωϑεν, 
τῷ δὲ ἀσϑ δνέϊ, κάτωϑεν. --- 

Ὦ Ἑὶ ϑέλεις, φησὶν ̓ ϑεραπεύειν τοὺς ἔχοντας τὰς σάρχας ὑγρᾶς, 

διὰ μιμοῦ ϑεράπευε ἤγουν. δὲ ἐνδείας ἢ τροφῆς ξηροτέρας. διότι δ᾽ 
λιμὸς ξηραίνει τὰ ὑγρὰ σώματα. τὰ γὰρ ἐναντία τῶν ἑἐναντέων 1ά- 
ματα. ἐὰν γὰρ ἀποῤῥδέῃ μέν τι τοῦ. σώματος μὴ ἀναπληροῦται δὲ 
ὑπὸ τροφῆς Ξενούμεγον, ἀναγκαῖον αὐτὸ ξηρότερον γενήσεσθαι. , 6. 
ζῃ. σης Αρμογίβηιστα 58 δὲ απίαοια ἴῃ ζαμα ἀδβίπυπε Ὗ. ἢ. Α. ἃ. 
Ὀ. Ν- 2) ἢος Ξεδβοϊΐοῃ 501 15 παθοὶ Οοα. Ψ. 6. 8) Ἧς υἱεϊπισμ 

εβὲ Τλδιμδ56}} ΒΟΠΟΙοα. ἴἷπ οοὔϊοα Ὁ, ἰοχίμεξ τεϊ!ασόγαχ ΔρΒογῖβ: 

ἸΒΟΥΠ. 5116 Ξ0Π0}115 δοαυδίαν. Οὐοαϊοῖς. συρβοτίρίίο: ὑπὸ νδοέου 

Δαρμαᾳρίου τοῦ Ἐπιδαυρίου ἔν τῷ ἔτει αφπὸό΄. Τουνίῳ α΄. Ἐπηρίαθ 
ἢῆς ρὸν Τυθίηραο ἴπ ΙΒ: οἴμοοαμι 1ΠΠυδ γιβο Τλπςοῖβ ὙγΙτίερετ- 

. ξἰοὶ τοῦ. φιλοχρίστου κυρίου «Τοδοβέκου ἄς. ̓ Απάγεᾶ τεῦ. Ῥε- 
"Ἰορόπποβίο ἄϊθ 8. Βερὶ. δ8ά. ῖ 
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ΘΕΟΦ. Ὁ Ἐν τῷ τετάρτῷ ἐῶν. ὑπομγήμάξων λον 
ἀφορισμὸν. ἐξηγησάμεϑα, οὕτω γεγραμμένον," ἱδρος πολὺς 

ϑερμὸς ἢ ψυχρὸς; ἀεὶ ῥέων, ὃ ψυχρὸς μείζω, ὃ ϑερμὸς 

δὲ ἐλάσσω νόσον σημαίνειν" οὗτος γοῦν ἐκείνῳ κατὰ 

πάντα δμοιός ἔστιν. 

. Τὴ) Ἦοσο υἱιαμ βοδοιϊ οῦ Ὗ. ο. ῬΙουίαια οἸηηθθ δυΐοιῃ Τῆθο- 

ῬΆΠΕΙ σομη δ τ οοάϊςο5., αυοάαθοί νἱάϊ (5 πΐ Θηϊπη ἐππυπιογα-, 

θ1165) ἴπ νοοθῖ ἴαμα ΑΡδΒοσ. ὅδ. ἀδβίπυηί, Οοάθχ Νδηῃϊδηιβ πο5 
νόγϑυβ μαρεὶ δὰ βποιῃ: 

“Ἔληξεν εἰς Ἰάμα: βίβλος, ἣν βλέπεις, 
νοημάτων ὥς οὖσα λοξῶν ὀρϑύότης. 


